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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA nº 0733151-03.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor(a) CIRLEI INÊS CRESTANI, Matrícula nº. 4566, Técnico Judiciário, 

designada para a função de confiança de Gestor Judiciário, lotado(a) 

no(a) Secretaria Unificada das Varas Especializadas de Fazenda Pública 

da Comarca da Capital , referente ao quinquênio 2012/2017.

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

Informação n° 101/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 04 ( quatro) 

licenças-prêmio relativas ao período de 08/01/1992 a 08/01/2012, bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) à exceção do disposto no parágrafo único do 

referido artigo, em razão da existência de 10 ( dez) faltas injustificadas no 

período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

 Diante do dispositivo legal e da informação acostada aos autos, DEFIRO A 

CONCESSÃO da licença-prêmio ao(à) servidor(a), relativa ao período de 

08/01/2012 a 08/04/2017, uma vez que as 10 ( dez) faltas injustificadas 

implicam no retardamento da licença em 03 ( três) meses, nos termos do 

parágrafo único do artigo 110 da LC 04/1990, condicionando o gozo à 

prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

PROCESSO Nº:

296/2006 – CÓDIGO 245476

REQUERENTE (S):

OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO (A):

DRA. SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS (OAB/SP 213.581)

 Vistos, etc.

 Trata-se de um pedido de desarquivamento com baixa de gravame 

formulado por OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO cujo 

teor requer a retirada da restrição judicial feita no prontuário do veículo às 

fls. 29 (HONDA/Cbx 250 Twister / Placa JZG9822 / Ano 2001-2002 / 

Renavam 00775367389) dos autos em epígrafe.

 Pois bem.

 Considerando que às fls. 45 foi informado que a sentença da presente 

ação judicial transitou em julgado sem interposição de recurso, tal como 

que o requerente não teve interesse na execução da obrigação, inexistem 

motivos para a permanência do gravame sob o veículo.

 Posto isso, DEFIRO a baixa da averbação de restrição judicial sob o 

veículo HONDA/Cbx 250 Twister (Placa JZG9822 / Ano 2001-2002 / 

Renavam 00775367389).

 Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso (DETRAN/MT) para que proceda com a respectiva baixa.

Após comprovada a retirada da averbação e satisfeita a pretensão, 

devolva-se o feito à Central de Arquivo do presente Foro.

 Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 568/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO a Movimentação Interna para ocupar cargo comissionado 

da 4ª Vara da Comarca de Diamantino (Unidade Judiciária Suspensa), que 

consta do expediente CIA nº. 0734426-84.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) GÉSSICA REGINA VIDOTTI MACHADO, matrícula 

nº. 37065, Técnico Judiciário, na Central de Administração da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 27/11/2018.

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

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

Cuiabá, 28 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 573/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

Médica, pelo Gestor Judiciário Edenirce Miranda serafim Costa, matrícula 

nº. 296, do(a) Secretaria - 8ª Vara Criminal - Comarca da Capital - SDCR, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0734407-78.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) RAQUEL SAGAWA DE CARVALHO, matrícula 

nº. 5612, Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 8ª Vara Criminal - 

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

Gestor Judiciário Substituto, no período de 21/11/2018 a 20/12/2018 

(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, 28 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 572/2018-GRHFC - ESTABELECER a Escala de Plantão 

Diário dos Oficiais de Justiça lotados na Central de Mandados do Fórum de 

Cuiabá, durante o expediente no mês de DEZEMBRO/2018, na forma 

abaixo discriminada.

* A Portaria nº 572/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos
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Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78576 Nr: 2721-24.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL LUIZ BULHÕES, DELY BARROS 

BULHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINI DA SILVA BARROS - 

OAB:16.336-E, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 

8.123, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:10.856/AM, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 244, certifico que foi indeferido o 

pleito de fls. 234/235, devendo a parte buscar ressarcimento pelas vias 

próprias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391882 Nr: 27219-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA FILHO

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8.767, ERNESTRO BORGES FILHO - OAB:379, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:5.871

 Em cumprimento ao despacho de fls. 262, certifico que a petição de fls. 

257/259, informa que a intimação para efetuar o pagamento de custas 

finais fora feita de forma equivocada, tendo em vista que a parte autora é 

a responsável pela quitação das custas judiciais. Dessa forma 

considerando que a requerente é beneficiaria da justiça gratuita, motivo 

pelo qual impulsiono o feito ao arquivo definitivo.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814149 Nr: 20625-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Gomes Almeida - 

OAB:5.985-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico foi Deferido a suspenção solicitada, condicionando-a a 

comprovação anual da parte de que a Ação Civil Pública n° 

55109-05.2014.811.0041 (CODIGO 940898) permanece suspensa.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1200381 Nr: 4782-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PYRAMID AGROPASTORIL LTDA, COTTON 

KING LTDA, MUNDIAL COTTON S/A, COTTONORTH TECELAGEM 

CONFECÇÕES S/A, AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A, MOINHO SANTO 

ANTONIO S/A, AGROPECUÁRIA SANTA JULIA S/A, ETOILE TECELAGEM E 

CONFECÇÕES LTDA, SAINT GERMANY AGROINDUSTRIAL LTDA, ALAIN 

ROBSON BORGES, ROYAL ETIQUETAS S/A, AÇOLIDER INDUSTRIA E 

LAMINAÇÃO DE AÇO S/A, CONSTRUTORA METTA LTDA, PYRAMID 

CONFECÇÕES S/A, ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235.379/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:OAB/MT 9229, ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB:9.229/MT

 Em cumprimento a solicitação de parcelamento de custas processuais, 

informo que o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem 

diretamente no s i te  do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003972 Nr: 25109-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATASHA ATANILZA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:OABMT 15714

 Em cumprimento ao despacho de fls. 35, certifico que foi indeferido o 

pedido considerando que nestes autos a benesse foi concedida á 

Requerente/Exequente. Em relação á ação de exoneração de alimentos 

também a benesse não se estende, pois se tratam de processos 

auônomos.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1031359-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1031359-15.2018.8.11.0041 Vistos. Este processo 

tramita via sistema PJE e foi distribuído por dependência/conexão aos 

autos código nº 1312131, que tramitam fisicamente nesta Vara. O art. 13, 

caput, da Resolução nº 03/2018 – TP/TJMT[1], que passou a vigorar a 

partir de 12/07/2018, dispõe que as ações conexas e os incidentes 

relacionados aos processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente. Portanto, como este caso se amolda as termos da normativa, 

intime-se a parte autora para, em 15 dias, promover a redistribuição deste 

feito de modo físico, por dependência ao processo código nº 1312131, 

devendo, ainda, comprovar a redistribuição nestes autos, em igual prazo. 

Comprovado o cumprimento da referida ordem, certifique-se e conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de novembro de 2018. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito [1] Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, 

as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando:

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1023366-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 
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(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO AUGUSTO ANTUNES OAB - SP280071 (ADVOGADO(A))

EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO(A))

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

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

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (TERCEIRO INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR OAB - SP112027 (ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO OAB - SP111264 (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

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

BANCO BRADESCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GILBERTO RODRIGUES BAENA OAB - PR24879 (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

 

Visto. I – Dos Pedidos Da Recuperanda Com Relação À Caixa Econômica 

Federal Noticia a recuperanda que a Caixa Econômica Federal, na mesma 

data em que foi deferido o processamento de seu pedido de recuperação 

judicial, procedeu à amortização de parcela de contrato destinado à 

construção de empreendimento imobiliário, com garantia hipotecária, e, no 

dia 17/08/2018, realizou nova retenção, dessa vez aliada a outro 

empreendimento habitacional em andamento, relativo à operação da 

mesma modalidade hipotecária. Instado a manifestar sobre a pretensão da 

recuperanda, o administrador judicial opinou pelo acolhimento do pedido, 

ocasião em que fez algumas ponderações. Pois bem, como se vê dos 

autos, a empresa recuperanda firmou com a instituição financeira em 

questão dois contratos de abertura de crédito para construção dos 

empreendimentos imobiliários “Castanheiras I” e “Solimões”, ambos com 

garantia hipotecária, tendo como fiadores os sócios da empresa. Narra 

que o empreendimento “Castanheiras I”, possui 54 unidades habitacionais 

e está sendo edificado nas áreas objeto das matrículas n.ºs 108.562 e 

108.615, de propriedade da recuperanda, e que a operação previa a 

liberação de R$ 2.954.972,00, na conta n.º 2295-0003-3215-3, destinada a 

receber o crédito dos valores provenientes das unidades habitacionais, 

bem como das parcelas dos financiamentos aos adquirentes das 

unidades, e, que, de acordo com o contrato a amortização do valor seria 

realizada em 24 meses, período correspondente à construção do 

empreendimento, tendo a CEF retido no dia 13/08/2018, a quantia de R$ 

334.106,68. Já o empreendimento “Solimões” possui 50 unidades 

habitacionais e está sendo edificado nas áreas objeto das matrículas n.º 

19.549 e 19.596, também de propriedade da recuperanda, e previa a 

liberação da quantia de R$ 2.862.249,25, na conta n.º 

4651-003-00000694-2, destinada a receber o crédito dos valores 

provenientes dss parcelas do financiamento, bem como das parcelas dos 

adquirentes das unidades habitacionais, e, que, de acordo com o contrato 

a amortização do valor seria realizada em 24 meses, período 

correspondente à construção do empreendimento, tendo a CEF retido no 

dia 17/08/2018, a quantia de R$ 51.576,61. Além da liberação da quantia 

de R$ 385.683,29, referente às retenções acima descritas, e impedimento 

de novos bloqueios, a recuperanda pretende ainda que o Juízo declare 

que os sócios da empresa serão os responsáveis para assinar os 

contratos de venda das casas dos empreendimentos imobiliários, e que os 

recursos são destinados às atividades da devedora. Como se infere da 

manifestação da credora Caixa Econômica Federal, os valores 

depositados na conta corrente vinculada ao Empreendimento 

“Castanheiras I”, que haviam sido indevidamente bloqueados, já foram 

integralmente restituídos, restando prejudicada a análise do pedido 

referente a tais importâncias. Já no que se refere aos valores bloqueados 

na conta vinculada ao empreendimento “Solimões”, deve ser facultado ao 

agente financeiro demostrar igualmente os estornos, haja vista que 

expressamente reconheceu serem indevidas as retenções para 

amortização de contratos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, 

após decisão que deferiu seu processamento. No que tange ao 

responsável pelas assinaturas dos contratos firmados com os 

adquirentes das unidades dos empreendimentos imobiliários, cumpre 

destacar que por ser a relação jurídica de compra e venda do imóvel 

entabulada com o promitente comprador distinta da operação de mútuo, 

eventualmente firmada com o agente financeiro, quem deve firmar junto 

com este o contrato de compromisso de compra e venda é a 

construtora/empreendedora, no caso a Recuperanda, na pessoa de seus 

representantes legais, segundo previsto no documento de constituição da 

sociedade empresária. Nesse passo, vale ressaltar que, de acordo com o 

disposto no art. 64, da Lei 11.101/05, “durante o procedimento de 

recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos 

na condução da atividade empresarial”, e, não tendo ocorrido qualquer 

das hipóteses previstas para o afastamento do devedor, tal como 

estabelecido no referido dispositivo legal, os representantes legais da 

Recuperanda, permanecerão na administração de suas atividades. Quanto 

à destinação a ser dada aos recursos obtidos com as vendas das 

unidades habitacionais, não se tratando de verbas provenientes do agente 

financiador, não estão vinculadas exclusivamente ao empreendimento 

financiado, podendo, ser empregados também nas demais necessidades 

da devedora, uma vez que decorre do exercício regular de suas 

atividades. II – Do Pedido Para Participar De Licitação E Receber Os 

Valores Por Serviços Prestados Sem A Apresentação De Certidão 

Negativa De Débitos Fiscais, Trabalhistas E Previdenciários Pretende a 

recuperanda ainda obter autorização do Juízo para participar de licitações 

e receber pelos serviços prestados, sem a apresentação de certidão 

negativa de débitos fiscais, trabalhistas e previdenciários. Pois bem, 

segundo se extrai do pedido, a recuperanda atua no ramo da construção 

civil e seus contratos são firmados exclusivamente com os órgãos 

públicos, sendo que todas as contratações com o setor público ocorrem 

após procedimento licitatório, e todos os editais dos certames exigem que 

as empresas interessadas apresentem certidões negativas de débito 

tributário, trabalhistas e de distribuição de recuperação judicial; certidões 

estas também exigidas para fins de formalização e manutenção dos 

contratos. Não há que se por em dúvida os prejuízos que podem advir à 

recuperanda em deixar de participar de certames licitatórios, e de receber 

pelos serviços já prestados por falta de exibição de certidões negativas, 

implicando em efetiva limitação ao exercício de suas atividades. De acordo 

com o disposto no artigo 52, II, da Lei nº 11.101/05, por ocasião do 

deferimento do pedido de recuperação judicial, o magistrado “determinará 

a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor 

exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público”. 

Entretanto, tal regra deve ser mitigada, sempre que a dispensa das 

certidões se apresentar como medida vital ao soerguimento da empresa 

em recuperação judicial, sob pena de não atender ao princípio da 

preservação e à função social da empresa. Como é sabido o 

procedimento licitatório é regulado especificamente pela Lei nº 8.666/93, 

segundo a qual o interessado em contratar com a Administração Pública 

deve apresentar documentos que comprovem sua qualificação 

econômico-financeira, nos quais se inserem as certidões negativas de 

débitos perante as Fazendas Públicas (art. 29, III). Diante de tal disposição 
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legal, há quem defenda a tese de que a pretensão pela obtenção de ordem 

judicial para dispensa da exibição das mencionadas certidões negativas 

seria uma afronta ao princípio da legalidade, implicando em predominância 

do interesse de um grupo econômico das empresas em recuperação 

judicial sobre o interesse público. Contudo, não seria razoável admitir que 

a existência de débitos tributários configurem-se em penalidade para a 

sociedade empresária, a ponto de conduzi-la à ruína, devendo, ao 

contrário, proporcionar condições para que esta venha a liquidar suas 

dívidas da melhor forma. A recuperação judicial tem por finalidade tutelar 

as sociedades empresárias evitando que estas venham a sucumbir em 

virtude de má gestão administrativa, de desestabilização momentânea do 

mercado, ou algum outro fator exógeno; não se podendo perder de vista a 

importância da sociedade empresária, tendo em conta a função que esta 

exerce perante a sociedade. Por certo que tal instituto não é destinado a 

toda e qualquer sociedade empresária, mas voltado àquelas que são 

viáveis, atendendo-se assim ao mencionado interesse público à 

coletividade, de modo que a estas empresas devem ser conferidas, por 

exemplo, a proteção legal da suspensão das ações e execuções judiciais 

movidas contra elas, através do deferimento do processamento da 

recuperação judicial. Por outro lado, há determinadas hipóteses em que se 

constata o estado de insolvência incompatível com uma sociedade 

empresária com uma situação econômico-financeira viável, sendo, para 

estas a liquidação a solução mais adequada que sua manutenção no 

mercado, o que, ao menos numa análise perfunctória não parece ser o 

caso presente. Embora não se possa afirmar que para cada atividade 

empresarial exista uma clientela homogênea, em determinado seguimento, 

como o da construção civil, não raro é a conjuntura de que a carteira de 

clientela da sociedade empresária constitua-se em torno da Administração 

Pública, e no caso específico, como consignado no pedido, as 

contratações ocorrem preponderantemente com o Poder Público. 

Acrescente-se ainda que a experiência vem demonstrando que as 

sociedades empresárias em crise, conquanto ainda se mostrem viáveis e, 

portanto, econômica e socialmente úteis, via de regra possuem um 

elevado índice de débitos tributários, uma vez que ao primeiro sinal de 

instabilidade econômico-financeira, as obrigações tributárias são as 

primeiras a deixar de ser cumpridas, dando-se prioridade ao pagamento 

de fornecedores e dos salários dos empregados, sob pena de inviabilizar 

sua atividade. Nessas circunstâncias, poder-se-ia afirmar que, ao deixar 

de flexibilizar o procedimento licitatório, relativo à exigência das certidões 

negativas para as sociedades empresárias que assumam tal estrutura 

organizacional, com a maior parte dos contratos firmados com órgãos da 

Administração Pública, consolidando neles seu nicho de clientes, 

estar-se-ia deixando as sociedades empresárias com esse tipo de 

configuração fora do alcance da Lei nº 11.101/05. Isso porque, na prática, 

tais sociedades empresárias ao socorrerem-se do instituto da 

Recuperação Judicial, a despeito de viáveis sob o ponto de vista 

econômico-financeiro, bem como da função social, estariam fadadas ao 

fracasso, posto que, não conseguiriam firmar novos contratos, cumprir 

com as obrigações estabelecidas no plano a ser apresentado, ou mesmo 

dar prosseguimento a suas atividades. Pari passu, deixar de conceder a 

ordem de dispensa da apresentação das certidões negativas para 

participações em certames à recuperanda, quando esta concentra suas 

operações com órgãos da Administração Pública seria igualmente afronta 

ao princípio da legalidade, a medida em que se estaria criando, à margem 

da lei, uma regra de exclusão relacionada às sociedades empresárias que 

acabaram se voltando ao nicho de mercado que atenda às necessidades 

da Administração Pública. Por certo que tal flexibilização deve ser vista 

com cautela e aplicada caso a caso, devendo também ser observada a 

boa-fé do empresário além de outros fatores. Ademais, não se pode 

olvidar que a Lei de Licitações também prevê para a contratação com a 

Administração Pública que o licitante, em se sagrando vencedor do 

procedimento competitivo, preste garantia prévia ou concomitante à 

assinatura do contrato administrativo, a exemplo da fiança bancária e do 

seguro-fiança, previstos no art. 56, § 1º, II, III, da Lei nº 8.666/93, razão 

pela qual não se pode afirmar que a ausência da certidão negativa, só por 

si, estaria relacionada a segurança no cumprimento da obrigação 

assumida. Entendo igualmente legítima a pretensão das recuperandas para 

que sejam dispensadas da apresentação de certidões negativas de 

distribuição de recuperação judicial para participação em procedimentos 

licitatórios. Não se desconhece o disposto no artigo 31, II da Lei nº 

8.666/93, pelo qual deverá o licitante apresentar “certidão negativa de 

falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica”, documento necessário para a qualificação econômico-financeira 

para a habilitação nas licitações. Contudo, é forçoso admitir que a própria 

Lei 11.101/05, ao estabelecer a “dispensa da apresentação de certidões 

negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Público” esteja, na verdade, autorizando que a 

sociedade empresaria em recuperação judicial contrate com o Poder 

Público. Destarte, não se pode dizer razoável que o Legislador, por 

intermédio do instituto da Recuperação Judicial, busque a preservação da 

fonte produtora e geradora de empregos, promovendo a função social e 

estimulando a atividade econômica da sociedade empresária, e de modo 

contraditório impeça que estas tenham acesso à contratação com o Poder 

Público, fazendo exigências incompatíveis com o propósito da norma 

criada. Ademais, não existindo mais a figura jurídica da concordata, 

pode-se afirmar que houve derrogação do art. 31, II da Lei nº 8.666/93, de 

modo a ser exigível para participação de sociedade empresária 

recuperanda em licitação apenas a certidão negativa de distribuição 

falimentar. III – Do Pedido Para Dispensa De Apresentação De Certidões 

Negativas De Débitos Fiscais E Trabalhistas Para A Transferência De 

Imóveis A recuperanda requer autorização judicial para transferir os bens 

que compõem seu ativo circulante, dispensando-a da apresentação das 

certidões negativas de débitos fiscais e trabalhistas. De início, convém 

destacar que de acordo com o art. 66 da Lei 11.101/2005, “Após a 

distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá 

alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente 

utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção 

daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial”. 

(negritei). Como se vê dos autos, a atividade principal da recuperanda é a 

construção civil, assim como a incorporação das unidades habitacionais 

construídas, de modo que os imóveis que se pretende alienar estão 

vinculado ao seu ativo não permanente (circulante). A princípio, conforme 

disposi t ivo t ranscr i to alhures,  somente os at ivos não 

circulantes/permanentes, assim compreendido o conjunto de bens 

necessários à manutenção das atividades da empresa, ou seja, os 

recursos aplicados em bens ou direitos de permanência duradoura, 

deverão ser submetidos à apreciação judicial. Com efeito, impedir que a 

devedora exerça a alienação de imóveis pertencentes ao seu ativo 

circulante poderá inviabilizar sua própria subsistência, porquanto é 

resultado do produto que a mesma comercializa, o que poderá impactar no 

cumprimento de suas obrigações, frustrando, assim, a superação da crise 

econômico-financeira. Ademais, a alienação dos imóveis em questão visa 

obter capital e propiciar a recomposição de sua saúde financeira, objetivo 

primordial do instituto da recuperação judicial, de modo que a exigência de 

certidões negativas de débitos fiscais e trabalhistas da devedora para 

transferência dos imóveis aos mutuários, que consolida o negócio 

formulado entre o comprador e a ora devedora, que se encontra em 

estado de Recuperação Judicial, pode inviabilizar o exercício regular de 

suas atividades. Face ao exposto, passo a fazer as seguintes 

deliberações: 1) Intime-se a Caixa Econômica Federal para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, comprovar nos autos que realizou o estorno referente 

ao empreendimento imobiliário denominado “Solimões”. 2) Oficie-se a Caixa 

Econômica Federal para ciência da presente decisão no que tange à 

responsabilidade pela assinatura dos contratos de venda das unidades 

imobiliárias, bem como sobre a destinação a ser dada aos recursos 

obtidos com as venda das unidades habitacionais. 3) Defiro o pedido 

formulado pela recuperanda para o fim de autorizá-la a participar de 

licitações e receber pelos serviços efetivamente prestados, sem 

apresentar certidões negativas de falência e de recuperação judicial, bem 

como das certidões negativas de débitos tributários e trabalhistas. 4) 

Oficie-se os órgãos discriminados no pedido para que, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, realizem os pagamentos pelos serviços prestados pela 

recuperanda, dispensando-a da apresentação de certidões negativas de 

débitos fiscais e trabalhistas, podendo, contudo, a administração pública, 

deixar de realizar os pagamentos, por quaisquer outras razões, de acordo 

com sua discricionariedade e conveniência. 5) Oficie-se os Cartórios 

discriminados no pedido, dando ciência aos mesmos que a recuperanda 

está dispensada da apresentação de certidão negativas de débitos ficais 

e trabalhistas, quando da transferência dos bens que compõem seu ativo 

circulante, com posterior comprovação nos autos das transferências 

realizadas. Determino que o Sr. Gestor Judiciário expeça o que for 

necessário para fins de efetivação de todas as medidas deferidas nesta 

decisão. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338692 Nr: 17502-16.2018.811.0041

 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: JOSÉ FERNANDES MORAES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à 

intimação do Administrador Judicial para que se manifeste, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1331410 Nr: 15898-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE RIBAMAR CHAGAS NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO 

RODRIGUES. - OAB:19032/MT

 Certifico que, tendo em vista a ausência de intimação do Administrador 

Judicial Luiz Alexandre Cristaldo 684-COREC, promovo a sua intimação 

para manifestar-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111940 Nr: 15500-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTANS TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, LEONARDO LEANDRO RUWER - OAB:11311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MULLER ABREU LIMA 

- OAB:OAB/MT 6.177, SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE 

- OAB:5.703/MT

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “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” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1120605 Nr: 19065-16.2016.811.0041

 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: GILMARQUES BENÍCIO DE OLIVEIRA, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

GILMARQUES BENÍCIO DE OLIVEIRA, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 16.434,53, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e honorários 

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

praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1179425 Nr: 43575-93.2016.811.0041

 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: FRANCISCO QUEIROZ CARNEIRO, RAFAEL HENRIQUE 

TAVARES TAMBELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÍDIA MARTINS NOGUEIRA 

OLIVEIRA - OAB:19576/O, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994, UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:20812/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a RECUPERANDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126267 Nr: 21416-59.2016.811.0041

 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: CLAUDIO JOSE BATISTA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSE 

BATISTA - OAB:17.349/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE - OAB:, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14.485

 Visto.

Intime-se a RECUPERANDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1120607 Nr: 19066-98.2016.811.0041

 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: JOÃO FERREIRA, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

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

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 
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determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

JOÃO FERREIRA, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

13.834,90, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério 

Público.Isento de custas e honorários advocatícios.Após, cumprida, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1120611 Nr: 19068-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA DA SILVA OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

ANDRÉIA DA SILVA OLIVEIRA, no quadro de credores da recuperanda, 

no valor de R$ 12.255,47, classificado como trabalhista. Ciência ao 

Ministério Público.Isento de custas e honorários advocatícios.Após, 

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

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1114254 Nr: 16408-04.2016.811.0041

 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: VANDERLEY ARAUJO DE QUEIROZ, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 15 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 54.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126271 Nr: 21419-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES TEODORO, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18304, 

NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

ANTONIO GOMES TEODORO, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 8.322,49, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério 

Público.Isento de custas e honorários advocatícios.Após, cumprida, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1147534 Nr: 30633-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, JOÃO 

BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR, LAZARO QUEIROZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

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

OAB:

 Visto.

Intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 80525 Nr: 9734-69.2000.811.0041

 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: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, VITORIAN 

COMPRA E VENDA DE BENS S.A., NELSON TIRLONE, Luiz Valdecir Ritti, 

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, Gobbi & 

Companhia Ltda, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ, NELSON JOSÉ 

VIGOLO, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, REFORPAN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, KPM 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, VETTORE AGROCOMERCIAL 

EIRELI, TRANSPORTADORA GRAMADO LTDA, RODRIGO DE PAULO 

CORREA, IMCOPA - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IND. DE ÓLEOS LTDA, 

OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDSON 

CRIVELATTI, GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, 

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, DIAS LESSA 

ADVOGADOS, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR, jorge domingos 

advogados associados, CAPITA E SENSUS ASSESSORIA TRIBUTÁRIA 

LTDA, NEGRÃO, NOGUEIRA E ISMAEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

GAYHVA E MARTINS ADVOGADOS, RAPOSO MACUCH E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, LEONTINA JACOBSEN FABIAN, 

ANDRE FELIPE JACOBSEN FABIAN, KAROLINE JACOBSEN FABIAN, AURI 

DE OLIVEIRA FAICHT, ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, Jocler Jeferson Procópio - 

OAB:19386-OAB/PR, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP, KLEBER 

DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MONIQUE HELEN ANTONACCI - 

OAB:316885, NASSER RAJAB - OAB:111536/SP, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, VALMIR ANTONIO - OAB:, 

VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINE BANDEIRA 

WELTER - OAB:53872, Antonio Carlos P. Santos - OAB:10315 MT, 

AURIMAR JOSÉ TURRA - OAB:17.305/PR, BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT, BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, DÉBORA JAQUELINE 

CHRISTANI PAZ - OAB:76778, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, 

DEOCLECIO ADAO PAZ - OAB:16519/PR, EDSON CRIVELATTI - 
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OAB:8.887-B/MT, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - 

OAB:8896/MT, ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:18.890/MT, ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/MT 

18.890, ELIZETE RAMALHO GERINO - OAB:5614, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, FABRÍCIO DE MELLO MARSANGO - OAB:56.947, 

FLÁVIO FERNANDO LEAL LAWALL - OAB:7.701, HUMBERTO 

THEODORO NETO - OAB:71709/MG, IVO WAISBERG - OAB:146.176 SP, 

JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193-B/MT, Jocler Jeferson 

Procópio - OAB:19386-OAB/PR, JORGE JOSÉ DOMINGOS NETO - 

OAB:23.858-PR, JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - 

OAB:7266, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, JULIERME 

ROMERO - OAB:6240/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO 

- OAB:8370-MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, NERRI L. 

CENZI - OAB:PR 19.368, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, 

PAULO SÉRGIO IVANOSKI - OAB:12.907 - PR, PEDRO PAULO PEIXOTO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:12007, RICARDO NEGRÃO - OAB:138.723/SP, 

RODRIGO FONSECA FERREIRA - OAB:323.650 SP, RODRIGO 

MARTINIANO DE OLIVEIRA - OAB:253.975/SP, RONIZE ANTONIO 

BARBOSA - OAB:13764-B/MT, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900, 

TADEU LUIZ LASKOWSKI - OAB:22043/SP, TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26.713/PR, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 l, INTIME-SE A SÍNDICA para providenciar sua publicação, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis.1.3 – Decorrido o prazo do Edital, MANIFESTE-SE A 

SÍNDICA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre eventuais propostas 

apresentadas.1.4 – Com a manifestação da Síndica, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público.2 – DEFIRO O PEDIDO formulado pela Síndica às 

fls. 39.896/39.897, para autorizar a renovação do contrato de locação do 

imóvel comercial, onde se localiza a sede administrativa da Massa 

Falida.2.1 – INTIME-SE A SÍNDICA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

apresentar a minuta do contrato de renovação da locação para devida 

homologação por este Juízo.3 – Com o fim de viabilizar a perícia dos 

intangíveis da massa falida, determino que o SR. GESTOR JUDICIÁRIO 

providencie COM URGÊNCIA, via contato telefônico - (11)99468-2738, 

mediante certidão nos autos, a intimação da empresa, PAX CONSULTORIA 

EMPRESARIAL, para que tome ciência do assistente técnico nomeado pela 

4SSETS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS, às fls. 39.902/39.903, bem como para responder 

aos quesitos formulados (fls. 39.905/39.905), devendo entrar em contato 

com o profissional indicado para acompanhar o final dos trabalhos 

periciais. 3.1 – O Sr. Gestor Judiciário também deverá extrair cópia da 

manifestação e dos quesitos (fls. 39.902/39.905), encaminhando-a para o 

e-mail do perito responsável: rmmoratelli@gmail.com.3.2 – INTIME-SE ainda, 

da mesma forma, o assistente técnico indicado, FOURCE CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. EPP (fl. 39.0903), CNPJ/MF sob o nº 

28.125.809/0001-69, telefone: (65) 3626 6769, para que entre em contato 

com o perito, a fim de que possa acompanhar o final dos trabalhos.4 – 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pela Síndica para liberação de 

valores para gestão da Massa Falida, razão pela qual determino a 

expedição de Alvará, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta 

mil reais), da Conta Única vinculada a este processo, destinado à conta 

corrente da Massa Falida. Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1004062 Nr: 25149-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DE OLIVEIRA MENDES, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - OAB:, 

SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT

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

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes para atuar junto ao presente feito, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1040123 Nr: 41708-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON ALVES LIMA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, ARTUR VIANNA DE ARRUDA - OAB:10841

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

 Visto.

Determino, venha à parte autora no prazo de 15 dias úteis, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes ao advogado (ARTUR VIANNA DE 

ARRUDA), para atuar junto ao presente feito, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1080794 Nr: 1949-94.2016.811.0041

 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: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, JOÃO 

BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR, LÁZARO QUEIROZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O

 Visto.

Considerando que os embargos de declaração opostos pela CHINA 

CONSTRUCTION BANK BANCO (BRASIL) MÚLTIPLO S/A (fl. 245/250), 

visam obter efeitos infringentes, intime-se a recuperanda e o administrador 

judicial, para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1033337 Nr: 38285-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREME TERRA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - 

ME, RAIMUNDO GALVÃO DE MATOS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

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

OAB:684-COREC, VITORINO PEREIRA DA COSTA - OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

Considerando que os embargos de declaração opostos pela recuperanda 

(fl. 72/78), visam obter efeitos infringentes, intime-se a parte autora e o 

administrador judicial, para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1082851 Nr: 2840-18.2016.811.0041

 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: ANA CAROLINE SILVA CARDOSO, CARLA HELENA 

GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:17195/O-MT, GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO - 

OAB:24.539/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

ANA CAROLINE SILVA CARDOSO, ingressou com pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de DSS 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CÓDIGO 999210), conforme 

autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

A administradora judicial informa que “a habilitante já está habilitada no 

quadro geral de credores, como credora trabalhista na quantia de R$ 

5.000,00, conforme determinação judicial do processo de habilitação, 

número único: 1962-59.2017.811.0041 - código 1191683 - habilitante Ana 

Caroline Silva Cardoso - já enviado para setor de arquivo” (sic –fl. 36).

No mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público (fl. 44).

 É o relatório do necessário. Decido.

Segundo dispõe o artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil/2015, “Há 

coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado”.

 Não há qualquer dúvida acerca da existência da coisa julgada envolvendo 

o presente incidente e a habilitação de crédito nº 1962-59.2017.811.0041 

(Código 1191683), que já foi inclusive sentenciada por este Juízo, eis que 

envolve as mesmas partes, possui a mesma causa de pedir e os pedidos 

formulados são os mesmos.

 Oportuno destacar que o exame da coisa julgada é matéria de ordem 

pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

inclusive de ofício, nos moldes previstos no artigo 485, V, do Código de 

Processo Civil/2015.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da coisa 

julgada, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, V, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, dê-se baixa, e arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 313248 Nr: 18791-67.2007.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA, DIGITECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI, 

CM Administração Judicial e Pericias Ltda – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870, 

KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.(...)Contudo,de tais documentos,somados ao acervo probatório 

constante até então constante nos autos,infelizmente não é possível 

empreender análise precisa e aprofundada quanto ao efetivo cumprimento 

do plano.(...)Diante deste contexto(...)intimem-se as recuperandas para 

que,em 10 (dez) dias corridos,adequem as informações prestadas 

anteriormente,a fim de complementar o relatório apresentado,trazendo aos 

autos os comprovantes que atestem o efetivo adimplemento dos 

créditos,indicando pormenorizadamente aqueles em aberto,um a um,bem 

como o valor total que representam,sob pena de convolação desta 

recuperação judicial em falência,com fundamento no artigo 73, IV, da 

LRF.Consigno,ainda,que o aludido relatório deverá apresentar informações 

pormenorizadas acerca dos pagamentos realizados,contendo o nome do 

credor,classe,valor do crédito constante na relação de credores,quantia 

efetivamente adimplida,se há saldo remanescente a ser quitado,a data do 

pagamento(...)No mais,indefiro o pleito constante no item n. 4 de fl. 

8.054,uma vez que se trata de pedido geral e genérico,sendo certo que 

cada caso deverá ser avaliado de forma individual,de acordo com suas 

particularidades pelos respectivos juízos trabalhistas(...)2.(...)Assim,fixo a 

remuneração da administradora judicial CM Administração Judicial e 

Perícias Ltda.–EPP,representada pelo profissional Clayton da Costa 

Motta,advogado inscrito na OAB/MT n° 14.870,no valor mensal de R$ 

7.000,00 (sete mil reais)(...).Deverá a administradora judicial comparecer 

na Secretaria desta Vara Cível em 48 horas para,uma vez aceitando o 

valor fixado, prestar o compromisso legal de bem e fielmente desempenhar 

o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes a partir de 

então(...).No que tange ao trabalho fiscalizatório pretérito,(...).3.Oficie-se à 

40ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte(...)4.Ciência às recuperandas 

sobre o petitório de fls. 8.009/8.014 e fls. 8.308/8.310.5.Intimem-se as 

recuperandas para em 10 (dez) dias corridos se manifestarem acerca do 

petitório da administradora judicial acostado às fls. 8.266/8.307.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1339987 Nr: 17813-07.2018.811.0041

 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: AGEMED SAÚDE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG SERVICE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE GIRARDI - OAB:39458, 

NATALY DE SOUSA DIAS - OAB:48546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da parte 

requerente no tocante à decisão/despacho proferido dia 10/10/2018, 

promovo sua republicação para tal fim: Verifica-se que a parte autora não 

promoveu o recolhimento das custas judiciais, tampouco requereu a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deste modo, intime-se a 

parte autora para, em 15 dias, comprovar o recolhimento das custas 

judiciais da presente habilitação (item 02 da tabela “B” do Provimento nº 

11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da distribuição do feito e seu 

consequente arquivamento, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o 

prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1174837 Nr: 42057-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DALMIR DE SOUSA COSTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

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

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

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

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

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1162344 Nr: 36890-70.2016.811.0041

 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: CENTRO-OESTE ASFALTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES 

CIVIL EIRELI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, 

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA - 

OAB:64585/RJ, MAURICIO GUTERRES ROCHA - OAB:128524/RJ, 

THIAGO LUIZ FERNANDES ACQUARONE - OAB:202603/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de falência proposto por Centro-Oeste Asfaltos S/A 

em face de Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli.

Cite-se a requerida, por hora certa, através de seu representante legal, 

Sr. José Ari de Almeida, no endereço Rua San Remo, n° 66, Bairro Jardim 

Itália, Cuiabá, CEP 78.060-720, conforme pleiteado pela parte autora às fls. 

96/97.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1342513 Nr: 18311-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JV MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME, MIZUTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - 

OAB:13.950/MT, JOSE GUILHERME JUNIOR - OAB:2615, ROGERIO R. 

GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO 

- OAB:7465-E, JOSE GUILHERME JUNIOR - OAB:2615, ROGERIO R. 

GUILHERME - OAB:6763

 Vistos.

Compulsando os autos, observo que as pessoas jurídicas de JV Materiais 

Para Construção Ltda. e Mizuta Materiais Para Construção Ltda. não foram 

citadas, conforme certidões de fls. 13 e 14.

Deste modo, cite-se as requeridas, por mandado, nas pessoas de seus 

sócios indicados às fls. 07 (Mizuta) e 33/34 (JV Materiais), para 

contestarem a ação no prazo de 10 (dez) dias, constando a advertência 

do artigo 344 do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1301829 Nr: 8943-70.2018.811.0041

 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: ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Vistos.

Cuida-se de Incidente de Destituição de Administrador Judicial nomeado 

nos autos da Recuperação Judicial de Rosch Administradora de Serviços 

e Informática Ltda e outra.

Dê-se ciência às recuperandas quanto a formação do presente incidente, 

para que se manifestem sobre o que entender pertinente no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ainda, intime-se a pessoa de Lucien Fabio Fiel Pavoni para se pronunciar 

também em 05 (cinco) dias acerca da petição de fls. 432/443.

 Decorridos os prazos, certifique-se e conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1301829 Nr: 8943-70.2018.811.0041

 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: ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Vistos.

Visando promover o controle dos atos processuais, remeta-se o feito à 

Secretaria para certificar quanto ao usufruto de férias deste magistrado, 

que se dará de 03 a 21/09/2018, devidamente autorizado através de 

decisão proferida pela e. Presidência do Tribunal de Justiça.

Adotada tal providência, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918573 Nr: 42477-44.2014.811.0041

 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: C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI CENTRO NORTE MT, FMC COBRANÇAS LTDA-ME, MARCO 

ANTONIO LORGA, GARANTIA LOCAÇÃO PARA FESTA E EVENTOS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLH RECUPERADORA DE CRÉDITO E 

ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemiam - 

OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MARCO 

ANTONIO LORGA - OAB:13536, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da parte 

requerente no tocante à decisão/despacho proferido dia 27/09/2018, 

promovo sua republicação para tal fim: Vistos. Em consonância com o 

parecer ministerial, intime-se a parte autora (Sicredi Centro Norte-MT) 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo endereço da parte 

impugnada. Após, conclusos. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357063 Nr: 32994-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Alonso Lemes, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DE CURSOS DE CUIABÁ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, Marcos Jose 

Martins Fernandes - OAB:, VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 4682-A, VLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80525 Nr: 9734-69.2000.811.0041
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 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: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, VITORIAN 

COMPRA E VENDA DE BENS S.A., NELSON TIRLONE, Luiz Valdecir Ritti, 

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, Gobbi & 

Companhia Ltda, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ, NELSON JOSÉ 

VIGOLO, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, REFORPAN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, KPM 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, VETTORE AGROCOMERCIAL 

EIRELI, TRANSPORTADORA GRAMADO LTDA, RODRIGO DE PAULO 

CORREA, IMCOPA - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IND. DE ÓLEOS LTDA, 

OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDSON 

CRIVELATTI, GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, 

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, DIAS LESSA 

ADVOGADOS, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR, jorge domingos 

advogados associados, CAPITA E SENSUS ASSESSORIA TRIBUTÁRIA 

LTDA, NEGRÃO, NOGUEIRA E ISMAEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

GAYHVA E MARTINS ADVOGADOS, RAPOSO MACUCH E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, LEONTINA JACOBSEN FABIAN, 

ANDRE FELIPE JACOBSEN FABIAN, KAROLINE JACOBSEN FABIAN, AURI 

DE OLIVEIRA FAICHT, ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, Jocler Jeferson Procópio - 

OAB:19386-OAB/PR, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP, KLEBER 

DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MONIQUE HELEN ANTONACCI - 

OAB:316885, NASSER RAJAB - OAB:111536/SP, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, VALMIR ANTONIO - OAB:, 

VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINE BANDEIRA 

WELTER - OAB:53872, Antonio Carlos P. Santos - OAB:10315 MT, 

AURIMAR JOSÉ TURRA - OAB:17.305/PR, BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT, BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, DÉBORA JAQUELINE 

CHRISTANI PAZ - OAB:76778, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, 

DEOCLECIO ADAO PAZ - OAB:16519/PR, EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - 

OAB:8896/MT, ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:18.890/MT, ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/MT 

18.890, ELIZETE RAMALHO GERINO - OAB:5614, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, FABRÍCIO DE MELLO MARSANGO - OAB:56.947, 

FLÁVIO FERNANDO LEAL LAWALL - OAB:7.701, HUMBERTO 

THEODORO NETO - OAB:71709/MG, IVO WAISBERG - OAB:146.176 SP, 

JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193-B/MT, Jocler Jeferson 

Procópio - OAB:19386-OAB/PR, JORGE JOSÉ DOMINGOS NETO - 

OAB:23.858-PR, JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - 

OAB:7266, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, JULIERME 

ROMERO - OAB:6240/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO 

- OAB:8370-MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, NERRI L. 

CENZI - OAB:PR 19.368, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, 

PAULO SÉRGIO IVANOSKI - OAB:12.907 - PR, PEDRO PAULO PEIXOTO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:12007, RICARDO NEGRÃO - OAB:138.723/SP, 

RODRIGO FONSECA FERREIRA - OAB:323.650 SP, RODRIGO 

MARTINIANO DE OLIVEIRA - OAB:253.975/SP, RONIZE ANTONIO 

BARBOSA - OAB:13764-B/MT, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900, 

TADEU LUIZ LASKOWSKI - OAB:22043/SP, TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26.713/PR, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 EDITAL

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação de eventuais interessados para, no prazo de 30 

(trinta) dias corridos, apresentarem à síndica suas propostas sobre o 

arrendamento dos bens imóveis da massa falida da OLVEPAR DA 

AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, localizados no estado de Mato Grosso 

e desocupados, conforme relação apresentada pela Síndica às fls. 

39.874/39.878 (Vol. 184) dos autos falimentares registrados sob o código 

80525.

Despacho/Decisão: (...) 1 – Determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, 

EXPEÇA EDITAL DE CONVOCAÇÃO, com prazo de 30 dias corridos, de 

eventuais interessados no arrendamento dos bens imóveis localizados no 

Estado de Mato Grosso, que estejam desocupados, conforme relação 

apresentada pela Síndica às fls. 39.874/39.878 ( Vol. 184). 1.1 – Deverá 

constar do referido Edital que as propostas deverão ser encaminhadas 

diretamente à SÍNDICA TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – EIRELI, no 

endereço Rua Doutor Guilherme Bannitz, 126, cj 81, Itaim Bibi, São 

Paulo/SP, CEP 04532-060, tel. (11) 3120-2093; ou pelo e-mail 

falência.olvepar@gmail.com. (...)

 Advertência: As propostas deverão ser encaminhadas diretamente à 

síndica TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – EIRELI, com endereço na 

Rua Doutor Guilherme Bannitz, 126, cj 81, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 

04532-060, tel. (11) 3120-2093, e-mail falência.olvepar@gmail.com.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILO OLIVEIRA 

CARILLI, digitei.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1339101 Nr: 17605-23.2018.811.0041

 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: PS LOCAÇÃO DE SERVIÇOS S/S - EPP, LORGA & 

MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, NA QUALIDDAE DE LÍDER DO 

CONSÓRCIO ENGETUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS RODRIGUES 

DE QUEIROZ - OAB:46427, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, 

RAFAEL MARTINS RODRIGUES DE QUEIROZ - OAB:35.366

 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

 Certifico que conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte acerca da decisão proferida em 10/10/2018. Impulsionando o feito, 

remeto os autos ao gabinete para mais deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772104 Nr: 25195-61.2012.811.0041

 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: VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA, SANTA FELICIDADE 

PRESTADORA DE SERVIÇOS E TRANSPORTADORA LTDA, 

TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA- 

MASSA FALIDA, BURITI PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA 

ESTÂNCIA REUNIDAS ALVES PINTO LTDA, TRANSPORTES NOVA ERA 

LTDA, AGROPECUÁRIA JANDAIA LTDA, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 
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GONÇALVES - OAB:5932, PAULO FABRINNY MEDEIRO - OAB:5.940MT, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, RAFAELA ARAUJO E 

MEDEIROS - OAB:13562/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15.973, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973, 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, ALEXANDRE DE 

ALMEIDA - OAB:43624

 Impulsionando os autos, em cumprimento ao item 1 da decisão de fls. 

1302/1303, tendo em vista a ausência de intimação do representante legal 

da falida no tocante à decisão proferida no dia 12/02/2012, promovo sua 

republicação para tal fim: "(...)1 - Intime-se pessoalmente o representante 

legal da falida para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a relação 

nominal de seus credores, assinar o termo de comparecimento a todos os 

atos da falência, prestar declarações na forma do art. 104 da Lei n.º 

11.101/2005, como também entregar os livros obrigatórios ao 

administrador judicial, conforme determinado na decisão de fls. 864/866 

em seu parágrafo 25, sob pena de desobediência."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174452 Nr: 41894-88.2016.811.0041

 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: CRISTIANA NOVAIS MACEDO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565-MT, JOÃO REUS BIASI - OAB:3474

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

 Visto.

Intime-se o ADMINSISTRADOR JUDICIAL para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039843-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO SANTANA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(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))

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1039843-19.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a inclusão do 

crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria Construções e 

Comércio Ltda. e outras. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de 

crédito deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do 

crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da 

decretação da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que 

no caso de crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que 

constituiu o crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), 

certidão do trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça 

especializada e certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No 

presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, 

com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) procuração atual; b) certidão de trânsito em 

julgado; c) comprovante de endereço; c) cálculo pormenorizado do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; d) documentos 

pessoais. Em caso de descumprimento das determinações acima, venham 

os autos conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da 

manifestação, intime-se a recuperanda para se pronunciar, no prazo de 

05(cinco) dias. Na sequência, intime-se a Administradora Judicial para 

emitir parecer em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o 

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto INSS e IRPF); c) o valor 

do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso 

não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe. Após, conclusos. Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Por fim, importante 

registrar, ainda, que a requerida encontra-se em recuperação judicial, 

procedimento no qual os representantes legais da empresa devedora 

continuam exercendo seus poderes de administração e representação 

(artigo 64, caput, da Lei n° 11.101/2005), incumbindo ao administrador 

judicial fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de 

recuperação judicial, dentre outros deveres estabelecidos no artigo 22 da 

Lei n° 11.101/2005. Às providências. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039986-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEISON TUESTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1039986-08.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a inclusão do 

crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria Construções e 

Comércio Ltda. e outras. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de 

crédito deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do 

crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da 

decretação da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que 

no caso de crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que 

constituiu o crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), 

certidão do trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça 

especializada e certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No 

presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, 

com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) procuração atual; b) comprovante de endereço 

atual; c) cálculo pormenorizado do crédito atualizado até a data do pedido 

de recuperação judicial; d) documentos pessoais; e) declaração de 

hipossuficiência; Em caso de descumprimento das determinações acima, 

venham os autos conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada 

da manifestação, intime-se a recuperanda para se pronunciar, no prazo 

de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se a Administradora Judicial para 

emitir parecer em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o 

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto INSS e IRPF); c) o valor 

do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso 

não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe. Após, conclusos. Às providências. Cuiabá, 28 de 

novembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1040288-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BERNARDINO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO EGUNI OAB - MT19589/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1040288-37.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a inclusão do 

crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria Construções e 

Comércio Ltda. e outras. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de 

crédito deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do 

crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da 

decretação da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que 

no caso de crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que 

constituiu o crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), 

certidão do trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça 

especializada e certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No 

presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, 

com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) comprovante de endereço; b) cálculo 

pormenorizado do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial; c) cópia da CTPS. Em caso de descumprimento das determinações 

acima, venham os autos conclusos para ulteriores deliberações. Com a 

juntada da manifestação, intime-se a recuperanda para se pronunciar, no 

prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se a Administradora Judicial 

para emitir parecer em igual prazo, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto INSS e IRPF); c) 

o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe. Após, conclusos. Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências. 

Cuiabá, 28 de novembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1017543-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAUDIRE DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BERALDO OAB - MT17691/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1017543-63.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Baudire da Silva Brito, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda., que tramita 

nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 14091395), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 15692081, o que resultou na sua 

intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC. Expedida a carta de intimação 

pessoal a mesma foi devidamente recebida em 16/10/2018, no entanto, a 

parte autora não se pronunciou, conforme certidão de id. 16397885. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, e 

pessoalmente por carta, a parte autora não cumpriu a ordem de emenda a 

exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF 

c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 
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vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante a 

desnecessidade de intimação pessoal nos casos de extinção da ação por 

indeferimento da inicial, verifica-se que foi encaminhada carta de intimação 

para o endereço da parte autora, a fim de que a mesma cumprisse a 

determinação de emenda à inicial, a qual foi devidamente recebida, no 

entanto não houve qualquer manifestação. Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, incisos I e III, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1026599-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1026599-57.2017.8.11.0041. AUTOR(A): VALDETE SOARES DE SOUZA 

RÉU: LEANDRO Vistos. VALDETE SOARES DE SOUZA ajuizou a presente 

ação de reintegração de posse c/c pedido liminar e indenização por dano 

moral e material contra LEANDRO, sob o argumento de que é possuidora 

de um imóvel situado na Rua 131, quadra 39, setor 01, casa 17, Bairro 

Tijucal, nesta Capital. A ação foi distribuída, por sorteio, inicialmente para a 

11ª Vara Cível que ao recebê-la, declinou de sua competência para 

processamento e julgamento em favor deste Juízo Especializado, nos 

termos da Resolução nº. 006/2014/TP (id. 9666806). Redistribuído os 

autos para este juízo, foi designada audiência de justificação, que não se 

realizou em razão da ausência das partes. No id. 15176787, a parte autora 

informou que vendeu o imóvel objeto da lide para JUCILEY SOARES 

LOPES, motivo pelo qual emendou a inicial requerendo a alteração polo 

ativo da ação. Vieram os documentos de id. 15176820 e 15176828. 1. 

Defiro o pedido de substituição processual formulado pela parte autora, 

tendo em vista que até a presente data não houve a citação do réu, não 

ocorrendo assim à estabilização da demanda. 2. INTIMO a parte autora, 

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

testemunhas pra oitiva na audiência de justificação, que deverão ser 

intimadas para comparecimento à audiência nos moldes do artigo 455, 

caput, do CPC, bem como junte aos autos o instrumento procuratório dano 

poderes ao causídico. 3. Retifique-se a autuação da presente ação, 

devendo constar no polo ativo JUCILEY SOARES LOPES. 4. DESIGNO 

audiência de justificação para o dia 10/12/2019 às 15h30min. 5. CITE-SE a 

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

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

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

parágrafo único, CPC) e INTIME-O para comparecer à audiência de 

justificação na data designada, esclarecendo que poderá intervir, desde 

que o façam por intermédio de advogado. Cuiabá/MT, 09 de novembro de 

2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028275-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDE DE LOURDES VANNILAGE (REQUERENTE)

ROSANE LAGE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGETE MARIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

JANUARIO IZABEL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. 1. Designo audiência para 

oitiva da testemunha o dia 17/12/2018, às 16h30min. 2. Comunique-se ao 

juízo deprecante da data designada. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1142951 Nr: 28680-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU MORAES, TÂNIA REGINA DA COSTA

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

SOUZA DIAS, ENILDA DAUZACKER MIRANDA, SERGIO DAUZACKER 

MIRANDA, RAQUEL DAUZACKER MIRANDA

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

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

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

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

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895

 Vistos.

INTIMEM-SE os réus no endereço declinado à fl. 165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1105694 Nr: 12831-18.2016.811.0041

 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: RAFAEL BORGES CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SORRISO LTDA, ESTEVINO 

JACOB DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:OAB/MT 21.443/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2.DESIGNO audiência de justificação para o dia 21/01/2019, às 13h30.3. 

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

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

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

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

de justificação na data designada, esclarecendo que poderá intervir, 

desde que o faça por intermédio de advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos
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 Cod. Proc.: 830405 Nr: 36117-30.2013.811.0041

 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: COLONIZADORA SORRISO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES DA SILVA, VILMAR AFONSO 

SPOHR, RAFAEL BORGES CURVO, DIONE SILVA BARBOSA, CRISTIANA 

MENDES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA C. ROPELLI HUCK - 

OAB:8593, ALEX TOCANTINS MATOS - OAB:5483, DANIELI CRISTINA 

OSHITANI - OAB:6079, GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - 

OAB:21393, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:8.247-B, JOSE ANDRE 

TRECHAUD E CURVO - OAB:6605, LUCAS HENRIQUE MULLER 

PIROVANI - OAB:19460, OMAR KHALIL - OAB:11682, RICARDO LUIZ 

HUCK - OAB:5651, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504-MS, MÁRCIA MARIA PEREIRA - OAB:7.094-A, 

MIRIAM DE MATOS BORGES - OAB:13462/MT

 A turbação ficou demonstrada pela notitia criminis juntada às fls. 125/157, 

onde foi efetuada a prisão em flagrante do réu Fernandes da Silva no 

imóvel em litígio, bem como pelo auto de constatação às fls. 159/161, onde 

foram encontrados os réus Wilmar Afonso Sphohr e Rafael Borges 

Cruvo.Às fls. 381/390, a parte autora delimitou a área na qual requer a 

proteção possessória, informando que os réus estão ocupando os lotes n. 

20 ao n. 28, com a intenção de ampliar a sua ocupação.Insta consignar 

que a existência de ação de oposição proposta por Edmund Augustus 

Zanini (código n. 830410), não impede a ratificação da decisão liminar 

deferida nestes autos, tendo em vista que o mesmo é autor das ações de 

cancelamentos de registros imobiliários (n. 17/2008) e ação ordinária de 

nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário (n. 

18/2008) - ajuizadas em 12/12/1984 e 07/01/2003 respectivamente - onde 

requer a imissão na posse das áreas, o que demonstra a princípio, que 

não exercia a posse sobre a área em litígio na época do esbulho alegado. 

Desta forma, ratifico a liminar deferida às fls. 252/253, eis que a parte 

autora demonstrou os requisitos legais do art. 561 do CPC.Isto posto, 

considerando que não há fatos novos que justifiquem a modificação da 

medida liminar deferida, DEFIRO o pedido da parte autora, a fim de dar 

cumprimento da liminar deferida às fls. 252/253.1.Expeça-se carta 

precatória para a comarca de Nova Mutum – MT, acompanhada do 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO em favor da demandante na posse dos 

imóveis de lotes n. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, localizados no 

loteamento Santa Rita, conforme descrito na exordial. 2.Consigne-se a 

desnecessidade do cumprimento pelo COMITÊ ESTADUAL DE CONFLITOS 

AGRÁRIOS, tendo em vista que o presente feito não se trata de conflito 

coletivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 830410 Nr: 36122-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SORRISO LTDA, 

FERNANDES DA SILVA, RAFAEL BORGES CURVO, VILMAR AFONSO 

SPOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236666, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, RUBEN 

MARCOS SEIDL - OAB:235194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZYK - OAB:3391-A/MT, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4.156/MT, Marcia Maria Pereira - OAB:7094A, Miriam De Matos 

Borges - OAB:13462MT

 Vistos.

INTIMO a parte autora, via DJE, para, querendo, em 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação, nos termos do art. 351 do CPC.

À Secretaria, determino:

1. Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 372764 Nr: 9398-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANJO MARTINS, MARIA ROMEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO TIO LORO, MANOEL FELIX DA 

SILVA, CEARÁ DE TAL, AMILTON JOSÉ AMORIM, ALEXANDRINA GOMES 

ARAUJO, FRANCISCO DA COSTA FARIAS, ANTONIO JOSÉ CAETANO, 

APARECIDO ALVES MOURA, CÍCERO RUMÃO LIMA LUZ, CRISTIANO 

PEREIRA DA SILVA, CLÉSIO ANTONIO MARQUES, DEUSIMAR BARBOSA 

DA SILVA, EDVAN BRAGA ABREU, EDVAN PEREIRA DA LUZ, EMIVALDO 

DA CONCEIÇÃO, ERIVELTON CONCEIÇÃO SANTOS, FÉLIX JOSÉ DA 

CONCEIÇÃO, GILSON ALVES NOBRE, GLAYBSON SILVA OLIVEIRA, 

JACIR VIDARENKO, JAILSON RAMOS DE JESUS, JOANA LIMA LUZ, JOÃO 

BATISTA LIMA LUZ, JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO, JOSÉ OSÓRIO 

FERNANDES, MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA, MARIA JOSÉ ALVES DE 

CARVALHO, MILTON CLAUDIO DE SOUZA, OSMAILTON ANTONIO 

BATISTA DOS SANTOS, OSVALDO BRAZ DA SILVA, RICARDO 

RODRIGUES LIMA, ROSALINA RODRIGUES ARAUJO, RUBENS 

GONÇALVES DA SILVA, SEBASTIÃO FERNANDES DE LIMA, VALTER 

RIBEIRO CARVALHO, ALBERTO FIGUEIRA DA COSTA, ALDA MARIA 

GOMES DOS REIS, DARCY SANTOS DA SILVA, JOSÉ REIS DE OLIVEIRA 

MOURA, MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, NILSON ALVES FARIAS, 

MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, RAIMUNDO OLIVEIRA LUZ, 

WELINGTON VANDERLEY DE ALMEIDA, UELDES FRANCISCO DE JESUS, 

DILSON DA SILVA SANTOS, DOMINGOS BARROS MOTA, GERSON 

DAMOS, JOÃO BATISTA PEREIRA, JOÃO TEIXEIRA PIRES, JOSSEMAR 

DEFAVERI, JULIA DEFAVERI, MARILENE RIBEIRO AGUIAR, MARIO LUIS 

ALVES DE OLIVEIRA, MAURICIO INÁCIO DA SILVA, VANUZA ALVES 

PINTO, MANOEL FELIX DA SILVA, CHRISTIAN GUSTAVO GOMES CARMO, 

ORLANDO COELHO LIMA, VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DA MATA ROCHA - 

OAB:OAB MT 18258, ANA FLÁVIA DA SILVA PIMENTA - OAB:22030/0, 

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - OAB:17.514/MT, ANDERSON 

RODRIGUES CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA 

- OAB:19.133/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133 MT, 

MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - OAB:17836, ROMES DA 

MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT, SANDRA REGINA PRIANTI - 

OAB:7219B, SANDRO JOSE LUZ COSTA - OAB:8954, VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17.513/MT

 Vistos.

Às fls. 820, foi determinado o desentranhamento do mandado de 

reintegração de posse e determinando a expedição de nova carta 

precatória para cumprimento.

À fl. 842, o patrono dos réus renunciou o mandato que lhe foi outorgado, 

requerendo a intimação por este juízo para que os réus constituam novo 

advogado.

 Às fls. 843/845, a d. defensora pública informou que os réus serão 

patrocinados pela defensoria pública, requerendo a designação de 

audiência para tentativa de conciliação, bem como a suspenção da medida 

liminar para avaliação da situação atual do conflito. A petição veio 

acompanhada dos documentos juntados às fls. 846/900.

Em parecer à fl. 907, o d. Promotor de Justiça manifestou pelo 

indeferimento do pedido de suspensão da liminar deferida.

Às fls. 909/912, os réus requereram a revogação da liminar deferida. Com 

o requerimento vieram os documentos de fls. 913/944.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a liminar foi revigorada por diversas 

vezes nestes autos, e inclusive está em fase de cumprimento da decisão 

de fls. 820.

 Esses reiterados descumprimentos impedem o avanço processual e 

demonstram que a parte ré esta agindo com má-fé processual, nos termos 

do que dispõe o art. 80, IV do CPC, esquecendo-se do seu dever de 

cumprir com exatidão as ordens emanadas por este juízo art. 77, IV do 

CPC.

 Infere-se dos autos que nenhuma das liminares deferidas foi objeto de 

qualquer ferramenta capaz de reforma-las em grau de recurso, ou, 

advindo pelas partes, fatos distintos daqueles apresentados e recentes, 
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capazes de consubstanciar sua alteração, máxime na questão 

dispositiva/imperativa, tutelada assim, pela preclusão.

Isto posto, considerando que não há fatos novos que justifiquem a 

modificação da medida liminar deferida, acolho parecer ministerial e 

INDEFIRO o pedido de suspensão da medida liminar deferida.

1. Certifique-se a secretaria se a carta precatória foi devidamente 

cumprida.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023050-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DO CARMO E SOUZA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

12/03/2019 Horário: 09:00 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030540-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA VAZ (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

12/03/2019 Horário: 09:45 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025831-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARAUJO BARBOSA (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))

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

12/03/2019 Horário: 09:30 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027108-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TELLES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

12/03/2019 Horário: 09:15 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025569-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

12/03/2019 Horário: 09:00 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024713-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ELZA DA SILVA ALVES LIMA OAB - 984.228.041-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

12/03/2019 Horário: 08:45 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 
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Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023333-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIRGINIA DA MOTTA ROTTILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER EVARISTO TONELLI PEIXER OAB - MS8586 (ADVOGADO(A))

THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES OAB - MS15417 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIZ POMPERMAIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO GROTTI OAB - MS4412 (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO SUZIN OAB - MS15972 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALMIR CARNEIRO PEREIRA (TESTEMUNHA)

 

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

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

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

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 16722546 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014453-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RODRIGUES CALDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

12/03/2019 Horário: 08:30 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038322-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO OAB - PR25814 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038322-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Expeça-se 

mandado de citação, com prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento 

nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, NCPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, NCPC). Conste que, nesse 

prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos (art. 702 do NCPC), e 

que, não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, poderá depositar em 

juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, NCPC). 

Para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providencias. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de novembro de 

2.018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito m substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030242-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA GONZAGA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI OAB - MT6746 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030242-86.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JANDIRA GONZAGA DE MELO REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Solucionado o 

problema apresentado no sistema de pauta compartilhada disponibilizado 

pela Central de Conciliação, designo o dia 26.02.2019, às 11:30 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 (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). 

Às providencias. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de novembro de 2.018. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018196-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO ESPELHO D'AGUA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES OAB - RO301-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DIAS MARCIAL (DEPRECADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo Oficial de Justiça 

juntada aos autos no ID. 16730353, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento da citação. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028485-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILMARIA MOREIRA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT0013919A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035337-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA LOPES MEDEIROS CAVINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE GUIDO ROCHA OAB - SP293890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BAPTISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

pessoa de sua(s) advogada(s), e via Diário Eletrônico, para, querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo Oficial de Justiça 

juntada aos autos no ID. 15722371, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento da citação. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024060-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTO GONCALO PEREIRA DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

juntada aos autos no ID. 15524788, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento da citação/intimação. Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827668 Nr: 33529-50.2013.811.0041

 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: MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788447 Nr: 42418-27.2012.811.0041

 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: PWC, ANA CLARISSA DA SILVA WOLFF

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

TRABALHO MÉDICO, UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT

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

- OAB:10.133, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - OAB:1887, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-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 15 (quinze) dias, 

apresentar memoriais finais. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085297 Nr: 3940-08.2016.811.0041

 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: TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE 

VALORES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

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

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797451 Nr: 3829-29.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA MELO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAUT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - 

OAB:6037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida DOELER 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCLOS LTDA ( BURITIS VEÍCULOS) ser intimada na 

pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

memoriais finais. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767777 Nr: 20618-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL FRANCISCO DO CARMO, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAINA EUNICE CUTTIER DE MEDEIROS, 

ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA, ALBINA CUTTIER DE 

MEDEIROS, WEISMULLER FERNANDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristinny Nunes Rondon 

Santana - OAB:22.716, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274-O/MT, IZABELLA PATRÍCIA NACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274/O/MT

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

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

para, querendo, IMPUGNAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907780 Nr: 35425-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RALED ABDO AMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS 

SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/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, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 391511 Nr: 26747-66.2009.811.0041

 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: DEUSA CRISTIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDE PAIVA SERRA, HOSPITAL GERAL 

UNIVERSITÁRIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI SUZAMAR DO 

NASCIMENTO EICKHOFF - OAB:23.782/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT

 Vistos.

Homologo a desistência da oitiva da perita em audiência, bem como o 

depoimento pessoal das partes.

Diante da insistência do réu, redesigno o dia 10.12.2018 às 15h para 

inquirição da testemunha Aguiar Farina, devendo a parte comprovar que a 

sua ausência decorreu de procedimento cirúrgico, competindo ainda a sua 

devida intimação para comparecer ao ato. Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 937609 Nr: 53479-11.2014.811.0041

 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: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRE DO SOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUÍS GRIGGI PEDROSA - 

OAB:5022/MT, MARTHA FERNANDA CAOVILLA - OAB:15.572, TADEU 

MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - OAB:4717/MT

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

OAB:4.111/MT

 Vistos.

A ré perdeu o direito na produção de prova requerida à página 269, uma 

vez que intimada ela e seu patrono não compareceram a este ato. 

Certifique se o representante legal da ré foi pessoalmente intimado para 

esta audiência, a fim de que possa ser analisado o pedido da pena de 

aplicação. Como a autora não formulou pedido de produção de prova em 

audiência, após a certificação determinada, voltem-me os autos conclusos 

para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 808249 Nr: 14720-12.2013.811.0041

 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: JOSÉ MARIA BRANCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RODRIGO KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO 

- OAB:106600/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção, com fulcro no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da lide principal para CONDENAR o 

requerido MAYCON RODRIGO KELM ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos 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).Considerando que a parte autora decaiu 

minimamente em seus pedidos, condeno a requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Transitada esta em julgado e nada sendo 

r e q u e r i d o ,  a r q u i v e m - s e  o s  p r e s e n t e s 

autos.Publique-se.Registra-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943042 Nr: 56350-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JULIA LACERDA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105316 Nr: 12686-59.2016.811.0041

 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: POLIMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:18435/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392685 Nr: 28093-52.2009.811.0041

 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: CLAITON PEREIRA OURIVES

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/MT

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes intimadas na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para se manifestar sobre os 

cálculos apresentados, postulando o que entender direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820976 Nr: 27193-30.2013.811.0041

 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: FERNANDO SILVA RODRIGUES, COXIPÓ 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COXIPÓ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/C 

LTDA - ME, FERNANDO SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.590/MT, DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS 

- OAB:19493/O, JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - OAB:17.281/MT, 

THATIANE ELISABETH CARDOSO NASCIMENTO - OAB:12.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, RODOLFO GERMANO TAQUES - 

OAB:18.242

 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, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de fls. 144/145. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867140 Nr: 7290-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOFI COMERCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:89199/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍGIA QUEIROZ DE 

ARRUDA - OAB:23.414, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263

 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 advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931113 Nr: 49888-41.2014.811.0041

 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: BNP, CERCIO DIAS PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208, SAULO DALTRO 

MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843573 Nr: 47467-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RIBEIRO DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/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 e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940322 Nr: 54746-18.2014.811.0041

 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: ROSIMAR LUCAS DA COSTA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/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 e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741184 Nr: 37967-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ISAIR GARCIA, IRACEMA TERESA MAIOLI 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHECCHIN JUNIOR, JOÃO LUIZ 

BORGES DE PAULA, JOÃO RODER JUNIOR, MARCOS ANTONIO RODER, 

ANTONIO CANDIDO SABINO, CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO, DIVINO 

GONÇALVES LEITE, CICERO FIRMINO FELIX, ANTONIO CELESTINO DOS 

SANTOS, RUTE FERREIRA DA SILVA, EUSMAR RODRIGUES DE ALENCAR, 

JOSE ROBERTO DA SILVA, ADNELSON DREGER MENDES, ANGELA 

OLIVEIRA DA SILVA, AUTO POSTO IMIGRANTE LTDA, MARIA HELENA DA 

SILVA, SONIA APARECIDA ALVES VARJÃO, ANTONIO DA CRUZ E 

SOUZA, NELSON JOSÉ SANTOS, WALTER VASTOR GOUVEIA, 

ALDEMIRO SABINO CORREA, MARIA DIVINA DOS S. OLIVEIRA, ODERCIS 

DE OLIVEIRA CAMPOS, JOÃO CANDIDO SOARES NETO, NELSON 

SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057, Jani Rosa Lando - OAB:10.137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:7002/MT

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

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

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

A CONTESTAÇÃO e documentos juntados aos autos, NO MESMO PRAZO, 

deverão informarem acerca da possibilidade de composição para a 

solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta de acordo por 

escrito. Caso contrário, devem 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915264 Nr: 40376-34.2014.811.0041

 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: MARIA CAMARGO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

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

- OAB:17672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078604 Nr: 610-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEI APARECIDO DE BRITO SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, 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 se manifestar sobre a 

petição juntada às fls. 92/95, no prazo de 10 (dez) dias, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747993 Nr: 45280-05.2011.811.0041

 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: CMJC, SELMA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BORGES, ADENAIR DE OLIVEIRA 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBETO MARQUES DA SILVA - 

OAB:9725/B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:9728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

endereço do Requerido Paulo Borges, bem como regularizar sua 

representação processual, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 950832 Nr: 251-87.2015.811.0041

 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: LINOZETE MONTEIRO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME, 

EMIDIO MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR, KIM MONTEIRO LOTUFO, 

EVERSON SERRA, SIMONE ARENA ROSSI SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONE FONSECA DE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 2.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMEN LUCIA MENDES DE 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510, CARMEM LUCIA MENDES DE 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510, LAIARA CRISTINA DEBO - OAB:21783

 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 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878412 Nr: 15746-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELSIONE CARDOSO DA SILVA

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

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

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

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1040492-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ANGELICA NEPOMUCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040492-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA ANGELICA NEPOMUCENO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO O pedido de tutela de urgência foi analisado 

durante o plantão. 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 26/02/2018, às 10h30 – Sala 04, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040480-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA AUXILIADORA DE SOUZA TOLEDO BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (RÉU)

VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040480-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANIA AUXILIADORA DE SOUZA TOLEDO BRANDAO RÉU: VERDAO 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO 

DE PLASTICOS LTDA Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por Vania Auxiliadora de Souza Toledo Brandão em face de Verdão 

Materiais de Construção LTDA e Fortlev Indústria e Comércio de Plástico 

LTDA. Aponta a autora que em 10/03/2017 adquiriu uma caixa d’água da 
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marca Fortlev, segunda ré, junto à Verdão Materiais de Construção, 

primeira ré, e que o produto possui garantia de cinco anos. Ocorre que 

com o passar dos meses o teto da autora passou a apresentar infiltrações 

em razão de um vazamento na caixa d´água, motivo pelo que se dirigiu à 

primeira ré e solicitou que ela entrasse em contato com a segunda ré, por 

meio do telefone de n. 1272121-9962 e 027-2121-9999. Conta que a 

segunda ré enviou um funcionário até a residência da autora para realizar 

o conserto, tendo ele cobrado o valor de R$100,00 (cem reais) para a 

realização do serviço. Contudo, o problema do vazamento tornou-se ainda 

maior, estragando a pintura do teto, paredes de um dos quartos e 

banheiros; molhando colchoes, guarda-roupa; e danificando o ventilador. 

Alega que procurou as rés, mas o problema não foi solucionado, motivo 

pelo qual pugna pela concessão de tutela de urgência para que as 

empresas sejam compelidas a trocar a caixa d´água. É o breve relato. 

Fundamento e decido. O art. 300 do CPC 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. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente porque a autora apresentou os comprovantes da 

compra (Id. 16647518), o comprovante da garantia do produto (Id. 

16647519), fotos dos danos causados pelo vazamento (Id. 16647521) e 

trechos da conversa por meio do aplicativo whatsapp, os quais 

demonstram que a autora procurou a solução consensual do conflito. O 

perigo de dano exsurge do possível agravamento da situação provocada 

pelo vazamento, bem como o fato de a autora não poder usufruir de parte 

de seu imóvel e seus bens, devido a infiltração. Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que as rés 

PROVIDENCIEM a troca da Caixa D’água, por outra com as mesmas 

qualidades, sem vícios ou defeitos, no prazo de 05 (cinco) dias. Para o 

caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Ré imponho 

a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015, limitada a R$10.000,00 (dez 

mil reais). Cite-se e intime-se a parte ré com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 26/02/2019, às 09h – Sala: Conciliação 05, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da 

prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 28 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040168-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN NASGORSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040168-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

KAREN NASGORSKI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo 

face a alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 

11/2017/TP do eg. TJMT. O ato deprecado tem como finalidade intimação 

do Estado de Mato Grosso e do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Groso – DETRAN. Não obstante, com a edição da Resolução n. 

23/2013-TP, foi criada a Vara Especializada de Execução Fiscal e 

redefinida a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública, 

que restou estabelecida no seu artigo 2º da seguinte maneira: Art. 2º. Fica 

atribuída à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, 

bem como redefinida a competência das atuais varas especializadas da 

Fazenda Pública, (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas), nos termos do quadro abaixo: 

- Vara Esp. de Execução Fiscal. (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). - 1ª Vara Esp. da Fazenda 

Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública). - 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública. 

(Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública). - 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar 

e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública). - 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar 

os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda 

Pública). - 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos 

em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada 

e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Esp. da Fazenda Pública). 

Portanto, estabelecida competência específica a determinados órgãos 

jurisdicionais, este Juízo afigura-se incompetente para o processamento 

de ação em que figure exclusivamente em um de seus polos a Fazenda 

Pública Estadual. Desta feita, reconhecida a incompetência deste Juízo, 

DECLINO, de ofício, o processamento da presente carta precatória a uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos termos da 

Resolução n. 23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste 

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

Civil de 2015. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

novembro de 2.018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017453-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CONCEICA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

id 15619039, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040618-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMIRA BIANCARDINI CANDIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AIETA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ROI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARIA LUIZA DE ABREU LIMA CANDIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JUSSARA HELENA FIGUEIREDO DANTAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040618-34.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, AIETA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S, CLODOMIRA 

BIANCARDINI CANDIA, JUSSARA HELENA FIGUEIREDO DANTAS, MARIA 

LUIZA DE ABREU LIMA CANDIA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Redistribua-se o feito por dependência aos 

autos n.º 1032984-84.2018.8.11.0041, em trâmite na 11ª Vara Cível. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1040214-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA GOMES DOS SANTOS (RÉU)

ELIANE APARECIDA DA SILVA MENDES (RÉU)

ORLANDO LUCIO SALOME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040214-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELSON ALVES PEREIRA RÉU: ORLANDO LUCIO SALOME, ELIANE 

APARECIDA DA SILVA MENDES, VILMA GOMES DOS SANTOS Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, juntando 

aos autos o memorial descritivo e a planta do terreno usucapiendo, 

assinados por um profissional habilitado, bem como a matrícula atualizada 

do referido imóvel, ainda, no mesmo prazo, juntar a qualificação e 

endereço da parte requerida, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Advirto a parte autora que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352140 Nr: 22455-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO GALIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEVADORES FIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203049/SP

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(aJUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011914 Nr: 28384-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GALIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCILENY SIQUEIRA 

CAMPOS FERLETE - OAB:6404/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(aJUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040600-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON APARECIDO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040600-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERTON APARECIDO DE ANDRADE RÉU: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Cuida-se de Ação 

Ordinária c/c Tutela Antecipada ajuizada por Everton Aparecido de 

Andrade contra Lumen S/A Construtora e Incorporadora. Pretende, sem 

sede de tutela de urgência, que a parte ré se abstenha de proceder 

qualquer cobrança em decorrência do contrato de compra e venda objeto 

da lide até a efetiva entrega do imóvel, e também que lhe sejam entregues 

as chaves do referido imóvel. Para tanto, alega que firmou contrato de 

compra e venda com a ré, mas os prazos para a finalização das obras já 

se esvaiu sem que houvesse a entrega do bem, e que vem realizando o 

adimplemento das prestações do financiamento habitacional, mesmo sem 

perspectiva de quando terá a posse do imóvel. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece parcial 

acolhimento. Na hipótese, identifico a probabilidade de o direito existir, 

notadamente porque o compromissário comprador tem realizado os 

pagamentos do financiamento habitacional, contudo é privado de 

utilizar-se do bem pelo qual paga, ante o descumprimento do prazo para a 

conclusão da obra e entrega do imóvel. O perigo de dano exsurge dos 

evidentes prejuízos causados pela impossibilidade de usufruir do bem pelo 

qual dispensado parcela de seu orçamento mensal, já extrapolado o prazo 

para entrega do imóvel, inclusive com a tolerância de 180 (cento e oitenta 

dias), ainda sem perspectiva de quando terá as chaves do bem. 
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Entretanto, em se tratando da suspensão da cobrança das parcelas do 

financiamento, tenho que não merece guarida, isso porque a 

jurisprudência pátria se posicionou no sentido de ser imprescindível a 

inequívoca vontade do compromissário comprador em rescindir o contrato 

de compra e venda, o que não se observa no caso concreto. Da leitura da 

peça inaugural, extrai-se que o autor pretende ver satisfeita a obrigação 

de entrega do imóvel e, se mostrando esta impossível, a rescisão do 

contrato, o que se dará quando da análise do mérito. Nesse sentido, o E. 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONTRA DECISÃO QUE EM AÇÃO PROPOSTA PELO AGRAVADO 

OBJETIVANDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DEVOLUÇÃO DAS 

QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DEFERIU A 

TUTELA ANTECIPADA POR ELE REQUERIDA NO SENTIDO DE SUSPENDER 

OS EFEITOS JURÍDICOS DO CONTRATO, BEM COMO QUE O AGRAVANTE 

SUSPENDA A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS 

VINCENDAS DO FINANCIAMENTO ATÉ A DECISÃO FINAL DA LIDE. 

AGRAVANTE QUE PLEITEIA A REFORMA DA DECISÃO. NÃO TENDO SIDO 

O AGRAVADO IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL E NÃO PERSISTINDO 

INTERESSE NA MANUTENÇÃO DA AVENÇA, AFIGURA-SE RAZOÁVEL A 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS, ENQUANTO 

PENDENTE A CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DO TJRJ. TUTELA 

ANTECIPADA REQUERIDA QUE NÃO SE MOSTRA IRREVERSÍVEL, POIS 

CASO VENHA A SER REVOGADA, OS VALORES DEVIDOS PODERÃO 

SER COBRADOS. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(0062957-13.2015.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TJRJ, 

Relator Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS - Julgamento: 05/11/2015 - 

VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) [destaquei]. Por outro 

lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 

do CPC/2015, DEFIRO EM PARTE o pedido de liminar, determinando que a 

parte ré ENTREGUE ao autor as chaves da unidade habitacional 

especificada no contrato de compra e venda, no prazo razoável de 60 

(sessenta) dias. Para o caso de não cumprimento da determinação por 

parte da parte ré, imponho a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 

297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Antevendo a relação 

consumerista existente entre as partes, inverto o ônus da prova, com 

fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. Verifica-se que a parte ré já 

ofertou contestação, motivo pelo qual concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o autor, querendo, apresente impugnação à peça defensiva. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de novembro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040547-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY WANDERSON SENA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040547-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JHONNY WANDERSON SENA LIMA RÉU: SOMATEM SOCIEDADE 

MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA A Constituição da 

República assegura, dentre os Direitos e Garantias Fundamentais que: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” O art. 98 e ss do CPC estabelece 

requisitos para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a 

saber: 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. Aludida norma assegura à parte a obtenção do benefício “(...) 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família (...)”. ( art. 99, §3º). No caso dos 

autos, elementos objetivos apresentados pelo autor não permitem 

identificar uma situação de pobreza, que autorize reconhecer, de plano, 

uma situação econômica familiar que impossibilite o recolhimento do valor 

das custas. Infere-se que o autor é servidor público e aufere uma renda 

bruta de R$ 10.734,05 (dez mil setecentos e trinta e quatro reais e cinco 

centavos), consoante holerite juntado no ID n. 16656242, sendo certo que 

os indicativos apresentados não se encaixam no perfil de hipossuficiente. 

Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do benefício. A 

propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. 

PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei Federal n° 1.060/50 

goza tão somente de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser 

afastada por ausência de demonstrativos que a sustente, quando 

eventualmente exigidos, ou pela própria existência de elementos que 

afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o desatendimento do 

comando judicial de demonstração da renda faz cair por terra a presunção 

de veracidade da declaração prestada, inclusive por ofensa ao dever de 

lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país democrático 

contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos cidadãos 

aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é custeada, em 

praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal em 

seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº 70056225550 2013/CÍVEL (n°  CNJ: 

0347182-45.2013.8.21.7000), rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 

Intime-se o autor para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 27 de 

novembro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028304-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO(A))

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MARIUSSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER CAETANO LOCATELLI OAB - MT3554/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANCISCO SOLA HERRERO FERNANDES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028304-56.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A seguir a 

MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: Diante da demonstração de 

ausência do interesse das partes, devolva-se à Comarca de origem. Nada 

Mais, Eu, __________ (Neicir Almeida) – Assessora de Gabinete I, que 

digitei e encerro o presente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 26 de 458



Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003250-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

JOSIVANIA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003250-25.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A seguir a 

MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Declaro encerrada a instrução. À 

pedido das partes, converto os debates orais por alegações escritas e 

concedo o prazo individual e sucessivo de 15 dias para sua 

apresentação. Após a juntada, concluso para sentença. Saem os 

presentes intimados.” Nada Mais, Eu, __________ (Neicir Almeida) – 

Assessora de gabinete, que digitei e encerro o presente. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036158-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA OLIVEIRA SALES (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036158-04.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 10:24 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037824-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

F D GIGA PRESENTES, ARMARINHOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037824-40.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/01/2019 às 08:32 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá-MT, 31 

de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041079-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1041079-06.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026328-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS PABLIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026328-14.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante do 

pedido de desistência da parte autora (ID: 15190390), cancelo a audiência 

de conciliação designada para o dia 29/11/2018 às 08:30 horas. Intime-se 
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a parte ré para se manifestar sobre o pedido de ID: 15190390, em 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 28 de novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907003 Nr: 34899-30.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA GABRIELA ALVES 

MEGER - OAB:18.661, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré às fls. 

221/227 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360727 Nr: 30711-04.2008.811.0041

 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: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:7108 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Certifico que os Recursos de Apelação apresentados pelas partes às fls. 

85/89 e 90/92 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786882 Nr: 40790-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS FARIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNENDES CUNHA - 

OAB:15.600

 Em cumprimento a decisão de fl. 157 e nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a executada para se manifestar quanto à concordância do 

exequente (p. 156), em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872980 Nr: 11787-32.2014.811.0041

 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: FERNANDO JUNIOR DE CAMPOS FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte autora às 

fls. 233/245 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte ré para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 750697 Nr: 2426-59.2012.811.0041

 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: CINTIA COMERCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA RUBIA MEDEIROS, CARLOS ALBERTO 

PEREIRA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3559-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada ainda 

não foi intimada para pagamento.

A par disso, na forma do artigo 513 §2º do CPC, intime-se a parte 

executada para pagar o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Atualize-se os dados dos patronos da exequente, promovendo as devidas 

anotações no sistema Apolo e capa dos autos para constar o 

cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 26105 Nr: 5658-65.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAC Comércio de confecções Ltda (Copo de 

Leite)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A sentença foi proferida em 21/06/2000 e até hoje a parte executada não 

foi localizada para cumprimento da obrigação, tampouco existem bens que 

garantam o juízo.

Para fins de apreciação do pedido de busca de p. 131, traga o exequente 

o CNPJ da executada e o CPF da sua representante legal, em 15 dias.

Em igual prazo a exequente deverá se manifestar quanto a expedição de 

certidão referida no Provimento n. 84/2014 CGJ-TJMT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1128500 Nr: 22395-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRANIO LOUREIRO BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB BRASIL SERVIÇOS LTDA-ME, FLAVIANY 

CRISTINA RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL VIANA REGINATO - 

OAB:11662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO MARCELO DENING 

BANDEIRA - OAB:26.713-PR

 Processo nº. 22395-21.2016.811.0041

Código 1128500

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.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 353322 Nr: 23676-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABBS JÚNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a obrigação executada está sem atualização há 10 

anos, a fim de apreciar o pedido de p. 45, traga a parte exequente o 

cálculo atualizado, em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 766944 Nr: 19739-33.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA IV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

A carta de intimação foi devolvida. Assim, antes de apreciar o pedido 

retro, traga a exequente o endereço atualizado da executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 91467 Nr: 1754-42.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T. MACHADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Vistos etc.

A tentativa de penhora de dinheiro foi infrutífera. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 270411 Nr: 2332-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BOTELHO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos etc.

A tentativa de penhora de dinheiro foi infrutífera. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 116580 Nr: 5885-84.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER APARECIDO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A tentativa de penhora de dinheiro foi infrutífera.

 Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 312830 Nr: 18713-73.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAVILHA IND. E COMÉRCIO DE RAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A tentativa de penhora de dinheiro foi infrutífera. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 216519 Nr: 25240-12.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO CENTER SAKURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A tentativa de penhora de dinheiro foi infrutífera. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 936522 Nr: 52826-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MARIANO ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11.333

 Vistos etc.
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A tentativa de penhora de dinheiro foi infrutífera. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952690 Nr: 1316-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA - OAB:12445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos etc.

A penhora on line foi frutífera e determinei a transferência dos valores 

para a conta de depósito judicial.

Promovo o desbloqueio do excesso.

Oficie-se à Conta Única para vinculação.

Intime-se a executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 311285 Nr: 18061-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325/MT

 Vistos etc.

A tentativa de penhora de dinheiro foi infrutífera, razão pela qual defiro o 

bloqueio de veiculo no sistema Renajud.

Intimem-se a executada da penhora do veiculo realizada via Renajud 

(restrição anexa), bem como para que indique o local onde o mesmo se 

encontra para que possa ser avaliado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 209669 Nr: 20297-49.2005.811.0041

 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: ITAMAR NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSES PAES DE BARROS, LAIR CÉSAR F. 

PIRAJÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5301-MT, NEWTON CARDOSO JUNIOR - OAB:13958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Processo n° 20297-49.2005.811.0041

Código: 209669

Vistos e etc.

Intime-se a parte autora para apresentar o comprovante de pagamento do 

IPTU do imóvel, conforme manifestos de p. 32.

E, 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 para em 05 (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 

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 com URGENCIA. Processo da Meta 02/2018- CNJ.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 216519 Nr: 25240-12.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO CENTER SAKURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da condenação, o que impõe a aplicação da 

multa e honorários.

 Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952690 Nr: 1316-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA - OAB:12445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da condenação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 832451 Nr: 38045-16.2013.811.0041

 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: DIVINO GOMES ROBERTO, SONADIR REIS ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA GOMES SIMÃO, ANTONIO MARCOS 

GULARTE, JOÃO BATISTA SIMÃO, JOÃO OLINDO SIMÃO FILHO, 

JACKSON GOMES SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26.713/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5.380/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da condenação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

Atualize-se a capa dos autos e sistema Apolo, como determinado à p. 

1071.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 936522 Nr: 52826-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MARIANO ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11.333

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da condenação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 725209 Nr: 20925-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MOREIRA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada, citada, não efetuou o 

pagamento da obrigação.

Ante o exposto, defiro o pedido retro e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo 

com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 91467 Nr: 1754-42.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T. MACHADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Vistos

Considerando que esta execução ainda não está garantida, defiro o 

pedido de busca de bens junto ao Renajud e de ativos financeiros no 

Bacenjud.

A pesquisa realizada no Renajud foi infrutífera (detalhamento anexo).

Anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 311285 Nr: 18061-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da condenação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 
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perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735309 Nr: 31657-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da condenação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 312830 Nr: 18713-73.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAVILHA IND. E COMÉRCIO DE RAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da condenação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

Defiro também a busca de bens via Renajud e Infojud.

A informação da Receita Federal é no sentido de não consta declaração 

em sua base da dados.

Quanto à veículos, realizei o bloqueio do veiculo via Renajud.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 824959 Nr: 30993-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILINO MOREIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L M COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada, citada, não efetuou o 

pagamento da obrigação, tampouco garantiu o juízo.

Outrossim, o embargos à execução oposto foi julgado improcedente, 

sendo certo que eventual apelação não possui efeito suspensivo.

Ante o exposto, defiro o pedido retro e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo 

com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deve 

ser formalizado pela forma e via própria.

Cadatre-se o patrono da executada (p. 24) para que seja intimado desta 

decisão e das demais proferidas nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 270411 Nr: 2332-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BOTELHO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da condenação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 116580 Nr: 5885-84.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER APARECIDO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Esta execução tramita desde 2003 todas as diligências para citação do 

executado foram infrutíferas.

O ordenamento processual civil prevê:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de 

justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.”

Assim, no termos do art. 830 do CPC defiro o arresto requerido e anexo o 

recibo de bloqueio de valores junto ao Bacenjud, bem como de veículos via 

Renajud.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada o arresto quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o exequente deverá promover 

a citação do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 832451 Nr: 38045-16.2013.811.0041

 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: DIVINO GOMES ROBERTO, SONADIR REIS ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA GOMES SIMÃO, ANTONIO MARCOS 

GULARTE, JOÃO BATISTA SIMÃO, JOÃO OLINDO SIMÃO FILHO, 

JACKSON GOMES SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26.713/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5.380/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 A tentativa de penhora de dinheiro foi infrutífera, razão pela qual defiro o 

bloqueio de veiculo no sistema Renajud.

Intimem-se os executados da penhora do veiculo realizada via Renajud 

(restrição anexa), bem como para que indiquem o local onde o mesmo se 

encontra para que possa ser avaliado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 725209 Nr: 20925-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MOREIRA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a autora do resultado infrutífero do bloqueio de ativos 

financeiros via Bacenjud, devendo formular requerimento específico, em 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735309 Nr: 31657-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente do resultado infrutífero do bloqueio de ativos 

financeiros via Bacenjud.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens da executada, como 

requerido no item "3" da petição de fls. 160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 824959 Nr: 30993-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILINO MOREIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L M COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A penhora on line foi frutífera e determinei a transferência dos valores 

para a conta de depósito judicial.

Promovo o desbloqueio do excesso.

Oficie-se à Conta Única para vinculação.

Intime-se a executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209669 Nr: 20297-49.2005.811.0041

 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: ITAMAR NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSES PAES DE BARROS, LAIR CÉSAR F. 

PIRAJÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5301-MT, NEWTON CARDOSO JUNIOR - OAB:13958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Certifico que, ante à ausência de cadastro da parte requerido Lair César 

F. Pirajá não houve a sua intimação para manifestar sobre o despacho de 

fl.307, fato que foi regularizado nessa data com o devido cadastro. Ante o 

exposto, nos termos da legislação vigente e do art.482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de publicar novamente a 

certidão de intimação, apenas para o advogado da parte requerido Lair 

César F. Pirajá, cujo teor trasncrevo: "Processo n° 

20297-49.2005.811.0041 Código: 209669

 Vistos e etc. Intime-se a parte autora para apresentar o comprovante de 

pagamento do IPTU do imóvel, conforme manifestos de p. 32.

E, 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 para em 05 (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 

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 com URGENCIA. Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cuiabá, 26 
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de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793393 Nr: 47487-40.2012.811.0041

 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: AM PM COMESTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSADORE E OLIVEIRA LTDA, FLAVIO 

APARECIDO PASSADORE, HELIO PASSADORE, MARIA DOS ANJOS 

NERIS PASSADORE, ADRIANE DE OLIVEIRA, ROSANGELA PASSADORE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ROSANGELA 

PASSADORE DOS SANTOS, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1202952 Nr: 5563-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR CLEMENTE, MARIANGELA GUERRA 

CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 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 acerca da certidão do oficial de justiça de fl. 35, noprazo de 05 

(cinco)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037892-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RAMOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037892-87.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A 

Resolução n° 03/2018 do TJ-MT/TP que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, em seu art. 32 assim prevê: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” A inicial veio desordenada, descumprindo o estabelecido no 

referido artigo. Assim, intime-se o peticionante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra o determinado no art. 32, §3° e §5 da Resolução 

03/2018 do TJ-MT/TP, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003281-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAWILSON ALMEIDA LACAVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO(A))

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003281-11.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
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INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor colacionou 

apenas os holerites de ID 11749540, a fim de comprovar que o valor por 

ele percebido é insuficiente para custear o presente feito. Entretanto, 

trata-se de um empresário, ao qual, a título de entrada realizou o 

pagamento no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para inicio das 

obras, ato este incompatível com aqueles que fazem jus aos benefícios da 

justiça gratuita. Posto isto, considerando que o(a) autor(a) não colacionou 

aos autos prova convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO 

DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao(à) autor(a) o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. 

Conforme informado pelo Departamento de Controle e Arrecadação, na 

Divisão de Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do TJMT (tel - 

3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das custas 

judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês a mês 

no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038945-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038945-06.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

Wilson Rodrigues em face da Unimed Vale do Sepotuba, aduzindo, em 

síntese que é beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré e que em 

abril/2018 foi diagnosticado com Neoplasia Maligna do Cólon (CID 18.9 EC 

IV), iniciando tratamento de quimioterapia paliativa de 1ª linha, em 

07/05/2018, com a continuação do tratamento por tempo indeterminado. 

Narra que em outubro/2018 a ré iniciou as cobranças referente a 

coparticipação de tratamento de quimioterapia e medicamentos, originando 

a fatura no valor de R$ 13.876,40, com vencimento em 20/10/2018 e a de 

novembro/2018, no montante de R$ 22.735,98, vencimento em 20/11/2018. 

Informa, ainda, que referidos valores correspondem apenas em parte da 

coparticipação, diante da cobrança pela Oncomed à Unimed de R$ 

146.984,05. Relata que em contato com a ré, esta lhe informou que o plano 

custearia somente 55% do tratamento e que o restante, 45%, seria de sua 

responsabilidade. Alega que seu plano foi contratado com coparticipação 

fixa e que no caso de tratamento de quimioterapia, deveria ser 

coparticipação fixa, no valor de R$ 100,00 por sessão. Solicitou à ré um 

relatório detalhado com informações sobre os medicamentos utilizados, 

quantidade, valores, datas, mas até a presente data a sua solicitação não 

foi atendida. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a 

suspensão da cobrança do fator moderador no tratamento quimioterápico, 

continuidade na cobertura do tratamento; ainda, a retificação das faturas 

dos meses de outubro e novembro/2018, para os valores de R$ 506,62 

(10/2018) e R$ 1.495,32 (11/2018), excluindo as cobranças dos valores 

sub judice, bem como das vincendas. Alternativamente, postula a 

suspensão do fator moderador, com autorização para a consignação 

judicial das mensalidades do plano de saúde vencidas e das vincendas, 

excluindo a cobrança indevida, bem como seja proibida a suspensão do 

contrato até o deslinde do feito. É relatório. Decido. A relação existente 

entre as partes é de consumo, o que impõe que as normas contratuais 

sejam interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 

47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor.” O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe: 

“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 a tutela de urgência Teresa Arruda 

Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada 

a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo 

grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou 

a frustração integral da provável decisão favorável).” (In Primeiros 

comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista 

dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487). Logo, para o deferimento da tutela 

almejada pelo autor deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito 

e o perigo da demora. E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta 

deverá ser extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que 

enumera normas de ordem pública e de interesse social, se sobrepondo à 

vontade das partes com a finalidade de promover a do consumidor. Nessa 

linha de raciocínio, o art. 51, IV, § 1º, incisos II e III do CDC, dispõe que as 

cláusulas que estabelecem obrigações iníquas se mostram abusivas e, 

portanto, inválidas, por colocar o consumidor em desvantagem. Consta 

dos autos que o autor é portador Neoplasia Maligna do Cólon (CID 18.9 EC 

IV), necessitando se submeter a tratamento quimioterápico e que, diante 

disso, a ré está lhe cobrando o denominado fator moderador 

(coparticipação) em valores elevadíssimos. A coparticipação é um 

percentual aplicado sobre as notas médicas que devem ser pagas pelo 

beneficiário. Ele inclui a participação do consumidor no pagamento de um 

procedimento que foi ou que será realizado, sendo que o seu custo 

mensal varia conforme a utilização do Plano de Saúde. Em regra, é licita a 

cobrança do fator moderador, desde que não fique caracterizado o 

financiamento integral do procedimento. Ademais, há vedação da 

instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de 

assistência à saúde, a exemplo de financiamentos quase integrais do 

procedimento pelo próprio usuário. E sobre o fator morado, o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. 

PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. INTERNAÇÃO NÃO 

RELACIONADA A SAÚDE MENTAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É legal a 

contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, em valor fixo 

ou percentual, desde que não implique financiamento quase integral do 

procedimento pelo próprio usuário, sendo vedada a coparticipação em 

percentual apenas em casos de internação e relativamente a eventos não 

relacionados a saúde mental, exceção não verificada no caso concreto. 

Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 

737.746/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

15/05/2018, DJe 21/05/2018). “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. 

COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO 

CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. TRATAMENTO SEM INTERNAÇÃO. 

LEGALIDADE. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA AOS SERVIÇOS. 

INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia 

a saber se é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que prevê a 

coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em 

percentual sobre o custo do tratamento. 2. Os planos de saúde, instituídos 
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com o objetivo de melhor gerir os custos da assistência privada à saúde, 

podem ser integrais (completos) ou coparticipativos. 3. O art. 16, VIII, da 

Lei nº 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos 

às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, 

a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos 

no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o 

desvirtuamento da livre escolha do consumidor. Precedente. 4. A adoção 

da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido 

pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser 

paga pelo usuário, que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, 

arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento. 5. Os fatores 

moderadores de custeio, além de proporcionar mensalidades mais 

módicas, são medidas inibitórias de condutas descuidadas e pródigas do 

usuário, visto que o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e 

exames afetará negativamente o seu patrimônio. A prudência, portanto, 

figura como importante instrumento de regulação do seu comportamento. 

6. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime 

de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja 

em montante fixo, até mesmo porque "percentual de co-participação do 

consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é 

expressão da lei. Vedação, todavia, da instituição de fator que limite 

seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a exemplo de 

financiamentos quase integrais do procedimento pelo próprio usuário, a 

evidenciar comportamento abusivo da operadora. 7. A coparticipação em 

percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de 

internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a 

saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados (arts. 2º, VII e 

VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/1998). 8. O afastamento da 

cláusula de coparticipação equivaleria a admitir-se a mudança do plano de 

saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade 

sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio 

contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma 

desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do 

tratamento. 9. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1566062/RS, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/06/2016, DJe 01/07/2016). No caso dos autos, o autor assevera que a 

empresa ré está cobrando 45% do seu tratamento quimioterápico. De fato, 

as faturas acostadas nos ID’s 16397961 e 16397962, demonstram a 

cobrança exorbitante de valores referente ao plano de saúde. Inclusive, o 

relatório de contas do paciente (Id 16397960), corrobora afirmativa da 

cobrança no montante de R$ 146.984,05, relativo aos meses de maio, 

junho, julho, agosto e setembro/2018, realizada pela Oncomed à Unimed. O 

TJMT já decidiu que a cobrança de valor considerável em fatura, 

denominado como fator moderador, pode implicar no inadimplemento e 

interrupção do tratamento, devendo, neste caso, prevalecer o bem maior, 

que é a vida. A par disso, qualquer restrição desarrazoada decorrente do 

não pagamento do fator moderador em valor excessivo fere o principio da 

dignidade da pessoa humana: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA - 

COBRANÇA DE FATOR MODERADOR – VALORES CONSIDERÁVEIS 

APRESENTADOS EM FATURA – PACIENTE EM TRATAMENTO 

QUIMIOTERÁPICO (CÂNCER DE MAMA) – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO LIMINAR – SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR – ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE CAUÇÃO – 

INVIABILIDADE – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – HOMENAGEM AO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - AGRAVO 

DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos que autorizam o deferimento 

liminar (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”), não há como 

desqualificar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, mormente quando há 

a cobrança de valores consideráveis a título de “fator moderador”, e 

podem ocasionar inadimplemento e interrupção de tratamento de saúde 

(quimioterapia).Há que se privilegiar o bem maior da vida, bem como o 

tratamento cuja necessidade é premente para a sobrevivência do 

paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.“... 

Não há que se falar em prestação de caução, porquanto a exigência desta 

constituiria óbice à satisfação do próprio direito perseguido”. (TJMT, Ap 

85744/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015). 

Portanto, possível a suspensão da cobrança das faturas nos valores de 

R$ 13.876,40, com vencimento em 20/10/2018 e a de R$ 22.735,98, com 

vencimento para 20/11/2018, decorrente do fator moderador e/ou 

coparticipação, e reduzi-los para R$ 506,62 (10/2018) e R$ 1.495,32 

(11/2018), no intuito de possibilitar ao autor a continuidade de seu 

tratamento quimioterápico que, se interrompido, lhe causará danos 

irreversíveis. Além do mais, se eventualmente ficar demonstrado que os 

valores ora cobrados são de fato devidos, a ré tem outros meios de 

realizar a cobrança. Os valores corrigidos por esta decisão deverão ser 

pagos diretamente à ré, restando indefiro o pedido de consignação em 

Juízo das mensalidades do plano de saúde vencidas e das vincendas, 

referente ao fator moderador. Com estas considerações e fundamentos, 

defiro parcialmente a tutela antecipada de urgência, para: a) Determinar a 

suspensão da cobrança do fator moderador no tratamento quimioterápico 

nos valores de R$ 13.876,40, com vencimento em 20/10/2018 e de R$ 

22.735,98, com vencimento em 20/11/2018, até posterior deliberação; b) 

determinar a redução do quantum faturado para R$ 506,62 (10/2018) e R$ 

1.495,32 (11/2018), os quais deverão ser pagos diretamente à ré; c) 

determinar a continuidade na cobertura do tratamento quimioterápico, bem 

como que a ré se abstenha de suspender o contrato sub judice, até 

posterior deliberação; Concernente as mensalidades vincendas, estas 

deverão ser faturadas no valor que não ultrapasse R$ 1.495,32. Designo 

o dia 18 de fevereiro de 2019 (18/02/2019) às 08:30 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Defiro os benefícios da 

Justiça gratuita ao autor. Intimem-se todos. Cuiabá, 12 de novembro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039326-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO LEANDRO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ARY GADOMSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039326-14.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de carta precatória extraída ação de Obrigação de Fazer movida por 

AGNALDO LEANDRO GOMES em desfavor de DETRAN (Departamento de 

Trânsito), razão pela qual declino a competência para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca, nos termos da 

Resolução N° 11/2017-TP. Redistribua-se. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010344-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RAFAEL MONTEIRO (EXECUTADO)

MARLON DE LATORRACA BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 36 de 458



Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010344-87.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução proposta por CVL IMÓVEIS LTDA – ME em face de MARLON 

DE LATORRACA BARBOSA, KATIUSCIA AUXILIADORA FERRER 

MONTEIRO DE LATORRACA BARBOSA e JOÃO RAFAEL MONTEIRO, já 

qualificados nos autos. As partes apresentaram acordo para pagamento 

da obrigação em 7 parcelas mensais, requerendo a sua homologação com 

a suspensão do feito até a quitação da dívida (ID: 16614597/ 16614606). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. As partes informaram 

que entabularam acordo extrajudicial, colacionando nos autos para 

homologação. Apesar de os executados não estarem representados nos 

autos, não verifico no acordo entabulado nenhuma vicio que impeça a 

homologação. Em atenção ao princípio da cooperação constante no artigo 

6º do CPC/15, a homologação do acordo é à medida que se impõe, 

independentemente da existência de procuração do patrono nos autos. 

Isso porque, o artigo 104 do CC, dispõe ser necessário para a validação 

do negócio jurídico “agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável, forma prescrita ou não defesa em lei”, nada mencionando 

acerca da imprescindibilidade da representação do causídico. Nesse 

sentido tem sido o entendimento dos Tribunais. Veja-se: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. PARTE SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS. Nos 

termos do artigo 104 do Código Civil, a homologação de acordo, que versa 

sobre direito patrimonial disponível, firmado entre agentes capazes, não 

depende da representação das partes por advogado, impondo-se ao Juízo 

de origem proceder ao exame do pedido de homologação. Precedentes 

desta Corte. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70074890385, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

28/09/2017- (grifei) APELAÇÃO - EXECUÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL 

- HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO - 

VALIDADE TRANSAÇÃO. A representação do executado por advogado 

não é requisito de validade do acordo firmado na execução. Hipótese em 

que as partes são capazes, o objeto é lícito e envolve direito patrimonial de 

caráter privado. Transação homologada. (TJMG - Apelação Cível 

1.0148.14.004183-8/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da súmula em 05/06/2017- 

grifei) Tratando-se de direito disponível, homologo por sentença o acordo 

apresentado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos 

termos do art. 487, III, b do CPC. Honorários na forma pactuada. Isentos de 

custas processuais remanescentes (art. 90, § 3º do CPC). Decorrido o 

prazo de pagamento sem informação de descumprimento, arquive-se 

definitivamente. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de novembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031738-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

OLGA BUENO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039454-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BISPO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIAN FEGURI OAB - MT16739/O-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Intime-se a parte Autora para que emende a inicial 

comprovando nos autos o pagamento da 3ª parcela referente ao acordo 

firmado com as Requeridas, com vencimento em 17/11/2018, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de 

urgência. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013604-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MOISES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013604-46.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOMINGOS MOISES DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos etc. Intime-se a perita nomeada para que apresente 

complementação do laudo pericial, observando o questionamento 

abordado pelo Requerido na petição de ID. 12902360. Da manifestação, às 

partes e, após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019554-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SANTANA 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019554-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANA SANTANA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que o autor atingiu a 

maioridade no curso do processo, suspendo o andamento do feito nos 

termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, para que seja 

regularizada sua representação processual. Intime a parte autora para 

sanar o vício no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com 

base no artigo 76, §1º, I do Código de Processo Civil. Após, proceda a 

retificação do polo ativo, excluindo a representante do autor. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039948-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LISBOA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-o para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso o autor 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Intime-se 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 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772722 Nr: 25839-04.2012.811.0041

 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: JOSE AUGUSTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS SANTARÉM GONZALES, 

CLAUDILUCIA FÁTIMA DA SILVA, GIOVANA CAMBAÚVA ROCHA LEPES 

RIBEIRO, VALDEMAR LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AUX. M. MORAES DE 

FREITAS - OAB:11.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/O, LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928, 

ROGÉRIO FLORENTINO PEREIRA - OAB:201996/SP

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO da advogada ADRIANA AUXILIADORA MOURA 

MORAES DE FREITAS, para proceder a devolução dos autos, conforme 

art. 234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC, visto que está no 

prazo para os dois executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342193 Nr: 12470-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZA ANDREIA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605/MT

 Em razão da inércia da executada quanto ao pagamento do saldo 

remanescente, intimo o exequente, por intermédio de seu patrono para 

requerer o que lhe é de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066501 Nr: 53889-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ISMAEL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514, DANIEL SILVA SOUTO - OAB:14019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133 MT

 Certifico que o advogado do impugnado não foi intimado da r. sentença, 

visto que não estava cadastrado no Apolo, assim procedo sua intimação 

nesta data acerca da sentença "Sem Resolução de Mérito->Extinção", de 

21/09/2018, disponibilizado no DJE nº 10357, de 11/10/2018 e publicada no 

dia 15/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914679 Nr: 39948-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA RODRIGUES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036965 Nr: 40062-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN RODRIGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CASA BAHIA S/A, MIDEA DO BRASIL - 

AR CONDICIONADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - 

OAB:2.255-A/RJ

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1066501 Nr: 53889-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ISMAEL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514, DANIEL SILVA SOUTO - OAB:14019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133 MT

 Vistos etc.

Intime-se o impugnado para se manifestar, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118373 Nr: 18058-86.2016.811.0041

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM MATOS ME

 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 Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para requere o que lhe é de direito, no prazo de 05 (cinco) dia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889966 Nr: 23193-50.2014.811.0041

 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: REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUAR COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/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 juntar aos autos planilha 

atualizada, nos termos da decisão de fls. 124/126, no prazo legal, 

conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783074 Nr: 36761-07.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA SILVA CARDOSO DORNELLES, JUAREZ 

DORNELLES DE OLIVEIRA, MÁRCIA REGINA DO NASCIMENTO 

SAMBUGARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA REGINA DO NASCIMENTO 

SAMBUGARI, DANIELA SILVA CARDOSO DORNELLES, JUAREZ 

DORNELLES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA CARDOSO SALOMÃO - 

OAB:19.626, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - OAB:6133-B/MT, 

ROBERTO AJALA LINS - OAB:3385/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT, ROBERTO AJALA LINS - OAB:3385/MS

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a Adv. Dr. Jéssica Cardoso Salomão, patrono do 

autor, para no prazo de 05 (cinco) dias promover a juntar da procuração 

nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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, Tomas Aquino Silveira Boaventura - 

OAB:3565/B

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

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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TOMAS AQUINO 

SILVEIRA BOAVENTURA, para devolução dos autos nº 

50884-73.2013.811.0041, Protocolo 847371, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022797-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FELIMINA (de tal) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID 16143642, defiro o pedido de 

complemento das obras que são necessárias no imóvel objeto dos autos, 

conforme requerido em petição ID 16312818, por consequência, 

expeça-se novo mandado, que deverá ser cumprido conforme as 

determinações contidas nas decisões de ID 15196166 e 15871052. No 

mais, observo que a Requerida compareceu espontaneamente nos autos 

(ID 16547359), portanto, resta suprida a citação da mesma, nos termos do 

artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil. Retifique o sistema PJE 

quanto a nome da Requerente, seus dados, bem como seu representante 

legal. Defiro os benefícios da gratuidade judicial em favor da Requerida, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o 

cumprimento da tutela cautelar. Intimem-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035611-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TRAICZUK OAB - SC11413 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A (RÉU)

PARECIS ENERGIA S.A. (RÉU)

RONDON ENERGIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Analisando os autos observo que a parte Autora interpôs 

Embargos de Declaração em ID 12549358 e Recurso de Apelação em ID 

15923800, contudo, ambas as peças foram juntadas equivocadamente 

com sigilo, fato que impossibilitou o acesso da parte Requerida aos seus 

conteúdos. Extrai-se ainda dos autos que os Embargos de Declaração 

foram rejeitados, conforme se vê da decisão proferida em ID 15424239. 

Em assim sendo, defiro o pedido contido na petição de ID 16619624, por 

consequência, procedo a retirada do sigilo das supracitadas peças. Por 

fim, restituo o prazo para a parte Requerida apresentar sua contrarrazões 

ao Recurso de Apelação interposto nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1039361-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RIZZIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR LEMES (RÉU)

LUIZA CRISTINA LEMES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Eduardo Rizzieri ajuizou a presente Ação de Despejo com 

pedido de Liminar em face de Paulo Cesar Lemes e Luiza Cristina Lemes, 

todos já qualificados nos autos. O Autor objetiva reaver chácara 

denominada “Fazenda Bandeiras”, localizada às margens do Rio Cuiabá, 

nesta Capital, locada para os Requeridos, motivado pela falta de 

pagamento do aluguel, cumulando o pedido com tutela de urgência. Relata 

que os locatários, ora Requeridos, deixaram de pagar os aluguéis devidos 

desde 30/06/2016 conforme avençado, encontrando-se em mora, 

totalizando o valor de R$ 75.148,75 (setenta e cinco mil cento e quarenta e 

oito reais e setenta e cinco centavos). Por fim, afirma que não restam 

alternativas senão buscar judicialmente o despejo cumulado com a 

rescisão do contrato firmado entre as partes. Relatado o necessário. 

Decido. A Tutela de urgência pleiteada deve ser deferida, vez que 

preenche os requisitos do art. 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil aliado ao que determina a Lei 8245/91. Como se sabe, com 

as novas alterações advindas com o Código de Processo Civil, a tutela 

provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 
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ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. §1º. Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. §2º. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. §3º. A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Feitas as necessárias ponderações, veio com a inicial 

prova inequívoca da existência da relação contratual (contrato de locação 

de ID 16470782), no qual se percebe as características alegadas na 

exordial. Ademais, note-se que em ID 16471341 o Autor traz documento 

demonstrando que Notificou Extrajudicialmente os Requeridos acerca dos 

débitos pendentes, concedendo-lhes prazo para efetuarem o pagamento. 

Desta maneira, resta presente a probabilidade do direito do Requerente, 

verificando-se de plano que a qualquer tempo os Requeridos poderão 

retornar ao imóvel por ordem judicial, arcando neste caso o Autor com as 

despesas e prejuízos eventualmente suportados pelos Requeridos, de 

modo que fácil e integralmente reversível a tutela de urgência perseguida, 

não havendo o que se falar em perigo da irreversibilidade da medida. O 

perigo de dano também está presente, pois o inadimplemento ou a mora 

pelo não pagamento dos alugueis, traz com certeza consequências a 

autora, máxime observamos o montante do débito pendente. Por fim, 

verifico que o contrato de locação firmado entre as partes está 

desprovido de qualquer garantia prevista no art. 37 da Lei 8245/91, assim 

sendo, o caso em análise preenche os requisitos exigidos por Lei, de 

modo que o deferimento da tutela de urgência é medida adequada ao 

caso, desde que a autora preste caução no valor de três meses de 

aluguel. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. 

FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. LIMINAR CONCEDIDA. 

MANUTENÇÃO. Na ação de despejo de imóvel residencial, fundada na 

falta de pagamento, a liminar para desocupação, em 15 (quinze) dias, 

poderá ser concedida inaldita altera pars, desde que: a) seja prestada 

caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo, consoante dispõe o art. 59, § 1º, IX, da Lei 

nº 8.245/91. No caso concreto, foram preenchidos os requisitos da lei 

especial, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Ademais, tendo 

a locatária intenção de evitar a rescisão do contrato da locação e elidir a 

liminar de desocupação, poderá dentro dos 15 dias, efetuar depósito 

judicial que contemple a totalidade dos valores devidos. NEGADO 

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo Nº 70060223401, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 11/06/2014) (TJ-RS - 

AGV: 70060223401 RS , Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 

11/06/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/06/2014). Diante do exposto, presentes os requisitos 

estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar a saída dos Requeridos do imóvel, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado. Em contrapartida, em 

observância ao art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, fixo em 03 (três) meses 

de aluguel o valor da caução que deverá ser depositada em Juízo pelo 

Autor, como condição sine qua non para a execução da medida judicial do 

despejo antecipado. Recolhida a caução na forma de depósito judicial na 

conta única vinculada a este feito, expeça-se imediatamente o mandado 

para citação e intimação da desocupação do imóvel no prazo de 15 

(quinze) dias, como fixado pelo presente decisum. Em que pese a entrada 

em vigor do Código de Processo Civil/2015, verifico que a hipótese dos 

autos não há que se falar na designação prevista no artigo 334 do 

referido Código, posto o que dispõe o artigo 1.046 deste Códex. Cite-se a 

parte Requerida para, querendo, contestar a presente no prazo legal, 

consignando no mandado as advertências legais. Expeça-se 

imediatamente o mandado para citação e intimação da desocupação do 

imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, como fixado pelo presente decisum. 

Intime-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039528-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Prime Incorporações e Construções S/A ajuizou a presente 

Ação Monitória com Pedido de Tutela de Urgência em face de Eduardo Luiz 

Ferreira dos Santos, ambos já qualificados nos autos. Relata ter firmado 

Contrato de Financiamento Bancário com Caixa Econômica Federal, na 

qualidade de interveniente fiadora do Requerido, em caso de eventual 

inadimplência deste junto ao Agente Financeiro citado, acarretando débitos 

em sua conta corrente, o que teria ocorrido segundo a Requerente. 

Objetiva o deferimento, em sede de tutela de urgência, da indisponibilidade 

dos direitos decorrentes do contrato de financiamento descrito na inicial. 

Com a inicial vieram documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela 

de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. §1º. Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. §2º. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. §3º. A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora em 

sede de tutela de urgência não pode prosperar em cognição sumária, pois 

os argumentos apresentados na inicial, bem como os documentos 

coligidos ao feito, não demonstram a ocorrência dos pressupostos 

necessários para sua concessão, no caso a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito. Dito isso, a probabilidade 

do direito não está presente, pois as provas trazidas (extratos e 

demonstrativo dos supostos débitos) foram produzidas única e 

exclusivamente pela parte Autora, ou seja, são unilaterais, logo, diante 

deste quadro fático, entendo que valorar tais provas refere-se a matéria 

meritória, sendo prudente observar, neste momento, os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Ainda que assim não fosse, entendo não 

estar presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

isso porque, conforme se vê dos autos, os descontos bancários estão 

ocorrendo desde, no mínimo, o ano de 2015 (extrato de ID 16501133) e, 

somente agora buscou o Poder Judiciário para reaver seu direito. Portanto, 

incontestável a ausência de perigo de dano no caso. Ante o exposto, e 

por tudo que dos autos constam, ausentes os requisitos exigidos no artigo 
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300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência pretendida. 

Expeça-se mandado monitório, com prazo de 15 dias, para pagamento do 

débito e dos honorários advocatícios de cinco por cento do valor da causa 

(art. 701, caput, do Código de Processo Civil), ou para oferecimento de 

Embargos Monitórios. No caso de pagamento, a parte Requerida ficará 

isenta do pagamento das custas processuais (artigo 701, §1º, do Código 

de Processo Civil). Deverá constar no mandado que não havendo 

cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039781-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BELLOTTI MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Claúdia Bellotti Moura ajuizou a presente Ação de Restituição 

de Cotas Sociais c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência em face de Cooperativa Agroindustrial do Centro Oeste do Brasil 

- COABRA, ambas já qualificadas nos autos. A Requerente objetiva, em 

sede de tutela de Urgência, que a cooperativa Requerida seja compelida a 

efetuar o pagamento do valor relativo as suas cotas sociais. Com a inicial 

vieram documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, 

como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. §1º. Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. §2º. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. §3º. A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora em 

sede de tutela de urgência não pode prosperar em cognição sumária, pois 

os argumentos apresentados na inicial, bem como os documentos 

coligidos ao feito, não demonstram a ocorrência dos pressupostos 

necessários para sua concessão, no caso em comento, o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do feito. Dito isso, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do feito não está presente, isso porque, conforme se vê dos 

autos, a Requerente efetuou seu pedido de demissão do quadro de 

cooperados da Ré em 31/03/2017 (ID 16540850) e, somente agora buscou 

o Poder Judiciário para compelir a cooperativa Requerida a pagar o valor 

referente as suas cotas. Portanto, incontestável a ausência de perigo de 

dano no caso. Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, 

ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

indefiro a tutela de urgência pretendida. Com base no artigo 334 e seu §5º, 

do Código de Processo Civil, em que pese o requerente indicar seu 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 26 de fevereiro de 2019, às 12:30 horas, a ser realizada na Sala 05 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Assim, cite-se a requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência, fazendo 

consignar no mandado que a ausência injustificada, de qualquer das 

partes, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, que se 

caracterizando será imposta as sanções previstas em lei (art. 334, §8º, 

CPC). Consigne-se que a parte requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do CPC). Na audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo para 

apresentação de contestação (art. 335 do CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014051-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE CARLOT (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Considerando que negativa de citação da Requerida (ID 

16173273), cancelo a audiência designada na decisão de ID 15452681. No 

mais, defiro o pedido de busca de endereço da Requerida via Infojud, 

conforme pugnado na petição de ID 16389484. Intime-se a parte 

Requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca das 

informações contidas no extrato em anexo a presente decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012556-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAONY MARIANO FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0012332A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012556-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RAONY MARIANO FERREIRA RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. O Requerente 

objetiva, por meio da petição de id n. 16654196, a concessão de tutela de 

urgência incidental para que a Requerida seja compelida a restabelecer o 

fornecimento dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora n. 

6/9286927-0, alegando, em síntese, que após a concessão da tutela 

pleiteada na inicial a Requerida emitiu a fatura do mês de outubro do 

corrente ano em valor abusivo. O que se vê dos autos é que o Requerente 

pretende a extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente 

deferida (id n. 13159580). No entanto, observa-se que o objeto da lide 

versa acerca da discussão das faturas abusivas de energia elétrica da 

unidade consumidora n. 6/9286927-0, referentes aos meses de dezembro 

de 2016 a abril de 2018. Por outro lado, o Requerente informa por meio da 

petição supracitada que a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

na sua residência se deu por fatura, supostamente abusiva, estranha à 

lide, qual seja, relativa ao mês de outubro de 2018. Em assim sendo, 

entendo que, por se tratar a suspensão dos serviços por fatura de 

energia elétrica que não foi questionada na inicial, não há que se falar no 

deferimento da medida pleiteada, pois a tutela de urgência deve ser 

limitada aos débitos objeto da lide. Além disso, resta evidenciado no caso 

que não houve descumprimento da tutela deferida na decisão de id n. 

13159580, haja vista ser incontroverso nos autos que a fatura que 

originou a suspensão dos serviços não está sendo discutida nos autos. 

Saliento que o Requerente, se entender que há abusividade na fatura, 
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como alegado, deverá ajuizar a ação autônoma cabível. Deste modo, 

indefiro o pedido contido na petição de id n. 16654196. Intimem-se as 

partes da presente e após venham os autos conclusos para saneamento 

ou possível julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015217-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DANILO RODRIGUES PAULA (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015217-04.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

GONCALO DANILO RODRIGUES PAULA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do 

artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. 

Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do Autor 

é perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em 

inépcia da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses 

elencadas nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. 

Desta forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. Legítimas as partes e 

estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito 

por saneado. Fixo como ponto controvertido da presente lide: a) a 

existência ou não de invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a 

ocorrência ou não de assedio por parte da seguradora Requerida à parte 

que buscou o acesso ao poder judiciário (item “6” da petição inicial). 

Considerando que já houve a realização da perícia médica para sanar a 

controvérsia do item “a”, determino que as partes especifiquem e 

justifiquem as provas que pretendem produzir em relação ao item “b” 
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supracitado, no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas com o decurso de 

prazo, venham os autos conclusos para apreciação das provas 

pretendidas. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002190-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALEXANDRE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002190-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO ALEXANDRE SOUZA LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente representadas, 

nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo como ponto 

controvertido da presente lide: a) a existência ou não de invalidez e, caso 

positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio por parte da 

seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder judiciário 

(item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a realização da 

perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, determino que as 

partes especifiquem e justifiquem as provas que pretendem produzir em 

relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas 

com o decurso de prazo, venham os autos conclusos para apreciação 

das provas pretendidas. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001528-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALLEX LUIS RAMOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 
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verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 

que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 

judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000566-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEMIAS SILVA BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de 

Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de 

modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré pela 

Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, verifico 

que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No 

curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos 

casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o 

intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro 

obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja 

vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um 
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consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 

judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002420-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELLYA ROBERTA PINTO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 
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IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é inepta, 

pois veio desacompanhada dos documentos necessários à propositura da 

demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de pedir e contém 

pedido determinado, bem como, que a pretensão do Autor é perfeitamente 

compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia da inicial, por 

não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos 

do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta forma, afasto a 

preliminar de inépcia da inicial. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 

judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002389-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ADENILTON DA SILVA CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do 

artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. 

Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 
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5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é inepta, 

pois veio desacompanhada dos documentos necessários à propositura da 

demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de pedir e contém 

pedido determinado, bem como, que a pretensão do Autor é perfeitamente 

compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia da inicial, por 

não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos 

do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta forma, afasto a 

preliminar de inépcia da inicial. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 

judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026732-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS MATHEUS LEAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 
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revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente representadas, 

nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo como ponto 

controvertido da presente lide: a) a existência ou não de invalidez e, caso 

positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio por parte da 

seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder judiciário 

(item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a realização da 

perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, determino que as 

partes especifiquem e justifiquem as provas que pretendem produzir em 

relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas 

com o decurso de prazo, venham os autos conclusos para apreciação 

das provas pretendidas. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000768-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZILDA REZENDE DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 

que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 

judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000636-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CIDIJANY NUNES VILAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de 

Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de 

modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré pela 

Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, verifico 

que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No 

curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos 

casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o 

intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro 

obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja 

vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um 

consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 
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regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente representadas, 

nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo como ponto 

controvertido da presente lide: a) a existência ou não de invalidez e, caso 

positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio por parte da 

seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder judiciário 

(item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a realização da 

perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, determino que as 

partes especifiquem e justifiquem as provas que pretendem produzir em 

relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas 

com o decurso de prazo, venham os autos conclusos para apreciação 

das provas pretendidas. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000050-73.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000050-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMIR JOSE DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de 

Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de 

modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré pela 

Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, verifico 

que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No 

curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos 

casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o 

intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro 

obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja 

vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um 

consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 
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endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 

judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000697-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MENDES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000697-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OTAVIO MENDES JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 
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falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 

judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002424-62.2018.8.11.0041
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JEFFERSON ITALO LEITE VIANA (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))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002424-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON ITALO LEITE VIANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 
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judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038513-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CAROLINE PASSOS (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038513-21.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAIS CAROLINE PASSOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 

judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001535-11.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA STEPANHA (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001535-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA DE SOUZA STEPANHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 

judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal
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Vistos etc. Sônia Campos Chicati ajuizou a presente Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela de Urgência em face 

de Sirlene Dias da Silva Zanchet, ambas qualificadas nos autos. A 

Requerente pretende, em sede de tutela urgência, que seja a Requerida 

compelida a efetuar o ressarcimento dos danos materiais suportados em 

razão do acidente noticiado nos autos, em tese, provocado pela Ré. Com a 

inicial vieram documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia pelos documentos 

trazidos com a inicial, especialmente, o Boletim de Ocorrência contido em 

ID 16485655, confeccionado pelos Policiais Militares que atenderam a 

ocorrência relativa ao acidente de trânsito noticiado nos autos, o qual traz 

indícios concretos de possível imprudência do condutor do veículo, no 

caso, a Requerida. Por sua vez, a urgência do pedido encontra-se 

respaldo no eminente prejuízo que a Requerente possa vir a sofrer com a 

espera da tramitação do feito até a prolação da sentença, haja vista que 

trabalha com a confecção de roupas e sapatos de crochê para vender de 

forma autônoma, todavia, em razão do sinistro ficou impossibilidade de 

exercer pelo período de cinco meses. Em assim sendo, muito embora o 

deferimento da tutela de urgência em casos como o do presente feito seja 

medida excepcional, entendo que a medida deve ser deferida em razão da 

robustez das provas contidas nos autos. Em casos semelhantes, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu no mesmo sentido, vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PENSÃO 

MENSAL À CRIANÇA POR MORTE DO GENITOR — ACIDENTE DE 

TRÂNSITO — INDÍCIOS DE IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO 

ESTADO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO 

DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.É possível deferir a 

tutela provisória de urgência quando presentes indícios de possível 

imprudência do condutor do veículo do Estado no evento que resultou na 

morte do genitor da agravada, uma vez que esta ficaria sem o mínimo 

necessário para a sua subsistência, caso não seja prestada a imediata 

assistência financeira à criança, a demonstrar a probabilidade do direito e 

o perigo de dano. Entre o Estado e a criança, devem preponderar os 

interesses desta, por força do disposto no artigo 227, cabeça, da 

Constituição da República Federativa do Brasil.Recurso não provido. (AI 

26539/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 

17/02/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA 

DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – CUSTEIO 

DE TRATAMENTO MÉDICO - ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE RESULTOU EM 

LESÕES GRAVES NA VÍTIMA, INCAPACITANDO-A PARA O TRABALHO - 

DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. À luz do art.273, inc. I, do 

Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela deve ser 

concedida se estiverem presentes a verossimilhança das alegações do 

requerente da medida de urgência e o risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Tendo restado demonstrado, pela documentação que 

instruiu o pedido do autor da ação, que as graves lesões por este 

sofridas, com a consequente perda da capacidade laborativa, decorreram 

de acidente de trânsito causado, a princípio, por negligência do condutor 

do veículo pertencente à empresa ré, quando a serviço desta, razoável se 

mostra a decisão que, a título de antecipação da tutela, fixou auxílio 

financeiro em favor da vítima na ordem de 02 (dois) salários mínimos 

mensais, para custeio do tratamento médico enquanto este perdurar. (AI 

46760/2010, DR. ELINALDO VELOSO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2013, Publicado no DJE 09/05/2013). 

Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a Requerida efetue o pagamento do 

valor R$14.916,38 (catorze mil novecentos e dezesseis reais e trinta e oito 

centavos), via depósito judicial vinculado a este feito, no prazo de 10 

(dez) dias. Com base no artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 11:30 horas, a ser 

realizada na Sala 05 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Assim, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que a parte requerente 

será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), 

bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Na audiência, se não houver 

acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação (art. 335 do 

CPC). Defiro os benefícios da gratuidade judicial ao Requerente, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal
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Vistos etc. Paulo César de Oliveira Leite ajuizou a presente Ação de 

Reparação de Danos com pedido de Tutela de Urgência em face de 

Polomix Concreto Ltda e Bradesco Seguros, todos já qualificados na 

inicial. Pleiteia em sede de tutela de urgência a determinação às 

Requeridas para que custuem e disponibilizem um veículo reserva ou que 

custeio seu transporte por meio de taxi ou uber. Com a inicial vieram 

documentos. Emenda a inicial contida em ID 16480642. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo a emenda a inicial de ID 16480642, bem como, 

seus documentos, por consequência, defiro a assistência judiciária 

gratuita ao Requerente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. O Requerente objetiva a concessão de tutela de urgência para que 

as Requeridas sejam compelidas a lhe fornecer veículo reserva ou, 

alternativamente, que custeiem seu meio de transporte por meio de serviço 

de taxi ou uber, sob o argumento de que a empresa requerida Polomix 

Concreto Ltda, por meio de seu preposto, teria “atropelado” sua 

motocicleta, causando sua perda total. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: ‘’A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). No caso em exame observo que a probalidade do direito 

está presente pelos documentos colacionados na inicial especialmente as 

fotografias existentes no corpo da petição inicial, que demonstram, ao 

menos neste momento processual, que a motocicleta do Autor foi 

danificada, em tese, por imprudência do motorista/preposto da empresa 

requerida Polimix Concreto Ltda. No caso em tela, o Autor está sofrendo 

um dano real, diante da impossibilidade de utilização de sua motocicleta, 

pois em momento algum poderá utilizar a mesma nas condições em que se 

encontra, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo do dano, 

requisitos imprescindíveis apresentados no artigo 300, do Código de 
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Processo Civil e seus parágrafos. Resta salientar que o perigo da 

irreversibilidade (§ 3º, artigo 300, do CPC), como circunstância impeditiva 

da tutela de urgência, inexiste, no presente caso, face a grandeza do 

poder geral de cautela deste Juízo, que a qualquer tempo poderá 

determinar, antes da prestação jurisdicional definitiva, o retorno ao status 

quo ante. Desta forma, nesta fase de cognição sumária, por entender que 

estão presentes os requisitos exigidos em lei, a concessão da tutela de 

urgência reivindicada é medida adequada ao caso presente. Ante o 

exposto, e por tudo que dos autos constam, presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que as Requeridas disponibilizem 

uma motocicleta reserva com as mesmas características da motocicleta do 

Requerente ou, caso haja impossibilidade do cumprimento da medida, que 

providência um veículo reserva, em favor do Requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Em caso de descumprimento da presente, fixo multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 26 de fevereiro de 2019, às 10:30 

horas, a ser realizada na sala 06 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 em 

Substituição Legal
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Vistos etc. Lourival Ramos dos Santos ajuizou a presente Ação Revisional 

de Fatura c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com 

pedido de Tutela Provisória de Urgência em face de Águas Cuiabá S/A, 

ambos qualificados na inicial. Requereu, em sede de tutela de urgência, 

que a Requerida restabeleça o fornecimento de água na sua residência, 

alegando, em síntese, que as faturas de água relativas aos meses de 

novembro e dezembro de 2018 são abusivas. Aponta que a média de 

consumo da sua residência é muito inferior ao montante cobrado nas 

referidas faturas. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como na espécie, 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 diante da obrigação em questão que é perfeitamente 

discutível, face a relação jurídica firmada entre as partes, bem como, pelos 

documentos contidos em ID 1663246 que demonstram, ao menos neste 

momento, que o consumo faturado nas faturas em discussão não condiz 

com a média de consumo da residência do Autor, presumindo suposta 

irregularidade. Por sua vez, resta em evidência a urgência do pedido, uma 

vez que receber a notícia de corte no fornecimento de água, por si só, 

causa ao Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta. 

Ainda mais, porque a demanda versa acerca de serviço de água, bem 

considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa humana, 

esta última fundamento da Constituição da República (art. 1º, inciso III, da 

CF). Desta forma, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de 

cognição sumária, entendo presentes os requisitos exigidos no artigo 300 

do Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Diante 

do exposto, defiro a tutela de urgência pretendida na inicial para 

determinar que a concessionária Requerida restabeleça, no prazo de 01 

(um) dia, o fornecimento de água na unidade consumidora registrada sob 

a matrícula n. 85126-4, desde que a suspensão dos serviços seja 

referente às faturas em discussão nos presentes autos. Fixo multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente, 

até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária 

gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. No 

que se refere ao pedido de 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; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de fevereiro 

de 2019, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 06 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A parte Requerente 

será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). 

As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Por fim, consigno que o 

Requerente é pessoa idosa, portanto, o presnete feito deverá ter 

prioridade em sua tramitação, nos termos do artigo 1048, I, do Código de 

Processo Civil. Sirva a presente decisão como mandado que deverá ser 

cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. Cumpra-se. 

Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017093-57.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DJAILSON DE ALMEIDA LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Djailson de Almeida Lopes ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 
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da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10898747) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no joelho direito, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

03/05/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 
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perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no joelho direito (50% de 25%). Quanto ao 

pedido do Autor para que seja declarada a inconstitucionalidade das 

Medidas Provisórias nº 360/2006 e 451/2008, bem como das decorrentes 

Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, tal pretensão não merece acolhida, posto 

que a questão já fora objeto da ADIN 4.627/DF, julgada improcedente que 

restou assim ementada: EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA 

DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA 

REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES 

PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃODO 

SEGURO DPVAT.2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS 

PARAA PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB 

ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O 

TRATAMENTO DA MATÉRIASEGURO DPVATEM SEDE DE MEDIDA 

PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADEDAS 

NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA 

CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM 

SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O 

NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO 

SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS 

ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM 

PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA 

NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO 

TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE 

CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT.8) O NOVEL REGRAMENTO DO 

SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 

DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU 

ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO VALORDA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO 

DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) 

IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 

4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 

30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - ADI 4627/DF – Rel. Ministro LUIZ FUX 

- julgada EM 23.10.2014 – Publicada em 03.12.2014). Assim sendo, não há 

o que se falar em inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nº. 

360/2006 e 451/08, bem como das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, por 

consequência, indefiro tal pleito. Os juros moratórios devem incidir a partir 

da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, ambos do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014509-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014509-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIMARA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Lucimara da Silva ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 
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Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 8673992) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes 

valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

01/08/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no membro superior direito (50% de 70%). Quanto ao pedido 

do Autor para que seja declarada a inconstitucionalidade das Medidas 

Provisórias nº 360/2006 e 451/2008, bem como das decorrentes Leis 

11.482/2007 e 11.945/2009, tal pretensão não merece acolhida, posto que 

a questão já fora objeto da ADIN 4.627/DF, julgada improcedente que 

restou assim ementada: EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA 

DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA 

REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES 

PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃODO 

SEGURO DPVAT.2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS 

PARAA PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB 

ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O 

TRATAMENTO DA MATÉRIASEGURO DPVATEM SEDE DE MEDIDA 

PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADEDAS 

NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA 

CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM 

SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O 

NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO 

SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS 

ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM 

PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA 

NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO 
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TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE 

CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT.8) O NOVEL REGRAMENTO DO 

SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 

DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU 

ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO VALORDA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO 

DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) 

IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 

4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 

30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - ADI 4627/DF – Rel. Ministro LUIZ FUX 

- julgada EM 23.10.2014 – Publicada em 03.12.2014). Assim sendo, não há 

o que se falar em inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nº. 

360/2006 e 451/08, bem como das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, por 

consequência, indefiro tal pleito. Os juros moratórios devem incidir a partir 

da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012753-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012753-70.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUCILEI DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Jucilei de Almeida ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 
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inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10902471) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 24/12/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

esquerdo (50% de 70%). Quanto ao pedido do Autor para que seja 

declarada a inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nº 360/2006 e 

451/2008, bem como das decorrentes Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, tal 

pretensão não merece acolhida, posto que a questão já fora objeto da 

ADIN 4.627/DF, julgada improcedente que restou assim ementada: 

EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA 

DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA 

REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES 

PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃODO 

SEGURO DPVAT.2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS 

PARAA PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB 

ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O 

TRATAMENTO DA MATÉRIASEGURO DPVATEM SEDE DE MEDIDA 

PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADEDAS 

NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA 

CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM 

SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O 

NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO 

SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS 

ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM 

PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA 

NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO 

TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE 

CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT.8) O NOVEL REGRAMENTO DO 

SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 

DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU 

ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO VALORDA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO 

DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) 

IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 

4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 

30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - ADI 4627/DF – Rel. Ministro LUIZ FUX 

- julgada EM 23.10.2014 – Publicada em 03.12.2014). Assim sendo, não há 

o que se falar em inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nº. 

360/2006 e 451/08, bem como das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, por 

consequência, indefiro tal pleito. Os juros moratórios devem incidir a partir 

da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015686-16.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015686-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEOVAN ALVES MOURAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Jeovan Alves Mourão ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11158653) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 
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assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 01/12/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

direito (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Quanto ao 

pedido do Autor para que seja declarada a inconstitucionalidade das 

Medidas Provisórias nº 360/2006 e 451/2008, bem como das decorrentes 

Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, tal pretensão não merece acolhida, posto 

que a questão já fora objeto da ADIN 4.627/DF, julgada improcedente que 

restou assim ementada: EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA 

DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA 

REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES 

PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃODO 

SEGURO DPVAT.2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS 

PARAA PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB 

ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O 

TRATAMENTO DA MATÉRIASEGURO DPVATEM SEDE DE MEDIDA 

PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADEDAS 

NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA 

CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM 

SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O 

NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO 

SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS 

ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM 

PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA 

NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO 

TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE 

CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT.8) O NOVEL REGRAMENTO DO 

SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 

DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU 

ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO VALORDA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO 

DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) 

IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 

4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 

30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - ADI 4627/DF – Rel. Ministro LUIZ FUX 

- julgada EM 23.10.2014 – Publicada em 03.12.2014). Assim sendo, não há 

o que se falar em inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nº. 

360/2006 e 451/08, bem como das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, por 

consequência, indefiro tal pleito. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024023-91.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: WALISON ANDRE DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Walison André de Oliveira ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. A Requerida suscitou preliminar de ausência de 

interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o pedido 

administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade 

da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão 

que sendo inviável efetuar o pedido na via administrativa, com 

consequente recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o 

acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 
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40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10904051) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na estrutura crânio facial, 

quantificada como residual (10%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

01/05/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta 

reais), que condiz ao montante referente à lesão residual na estrutura 

crânio facial (10% de 100%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por 

inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019335-86.2017.8.11.0041
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CELSO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019335-86.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELSO SILVA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Celso Silva dos Santos ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10899649) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no pé esquerdo, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 
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invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

08/08/2015, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no pé esquerdo (25% de 50%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Quanto ao pedido do Autor para que seja 

declarada a inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nº 360/2006 e 

451/2008, bem como das decorrentes Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, tal 

pretensão não merece acolhida, posto que a questão já fora objeto da 

ADIN 4.627/DF, julgada improcedente que restou assim ementada: 

EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA 

DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA 

REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES 

PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃODO 

SEGURO DPVAT.2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS 

PARAA PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB 

ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O 

TRATAMENTO DA MATÉRIASEGURO DPVATEM SEDE DE MEDIDA 

PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADEDAS 

NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA 

CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM 

SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O 

NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO 

SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS 

ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM 

PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA 

NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO 

TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE 

CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT.8) O NOVEL REGRAMENTO DO 

SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 

DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU 

ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO VALORDA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO 

DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) 

IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 

4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 

30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - ADI 4627/DF – Rel. Ministro LUIZ FUX 

- julgada EM 23.10.2014 – Publicada em 03.12.2014). Assim sendo, não há 

o que se falar em inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nº. 

360/2006 e 451/08, bem como das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, por 

consequência, indefiro tal pleito. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por 

inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002453-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Pedro Wender Muniz dos Santos ajuizou 

a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 
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contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 13897772) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior direito, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes 

valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

17/07/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 
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75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão no membro inferior direito (25% de 70%). Os 

juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme 

súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do 

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

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por 

inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000777-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CAMARGO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000777-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS CAMARGO COELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Carlos Camargo Coelho ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Afirma que 

recebeu na via administrativa a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, carência da ação, por faltar-lhe o 

laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No que se refere à alegação de 

carência de ação, devido a ausência de juntada nos autos do laudo do 

Instituto Médico Legal, verifico que a Jurisprudência pacificou o 

entendimento que o referido laudo é dispensável, pois a comprovação do 

grau e extensão da lesão sofrida poderá ser realizada através de perícia 

médica, como na espécie. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, 

Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim 

sendo, afasto a referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 13893647) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior 

direito, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 13/04/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 
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percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

direito (50% de 70%). No entanto, trata-se de ponto inquestionado nos 

autos que o Requerente já recebeu o referido montante na via 

administrativa. Desta forma, em razão do pagamento integral do seguro 

obrigatório na esfera administrativa, não há que se falar na existência de 

responsabilidade da Requerida. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE 

IMPROCEDENTE os pedidos da Ação ajuizada por Carlos Camargo Coelho 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Condeno o Requerente 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, por força do 

que dispõe o artigo 98, §3º, do mesmo Código. Sem custas, ante a 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

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

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005450-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003504-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005703-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004596-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004686-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005457-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005531-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005613-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004116-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001261-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021749-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS CAVALCANTE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014902-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON ARRUDA FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16510150.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025422-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SILVA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011650-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO FERREIRA MENDES FILHO (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022038-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA HELOISA LOPES DA CUNHA (AUTOR(A))

GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA (AUTOR(A))

MARIANA HELOISA LOPES DA CUNHA (AUTOR(A))

MARIA CAROLINA DE AGUIAR CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16628368/ 16628369.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020434-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16626301.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040786-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1040786-36.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A despeito do pedido de 

tutela de urgência, verifico que a parte Autora formulou pedido de 

concessão da gratuidade judiciária, sem contudo corroborar aos autos 

prova da alegada hipossuficiência financeira, notadamente o recolhimento 

parcial das taxas de distribuição da ação anexadas ao Id.16693073. Desta 

feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo, 

para juntar aos autos a atual Declaração de Imposto de Renda E 

comprovante de renda, a fim de demonstrar a insuficiência de financeira 

para suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, sob 

pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do 

CPC, podendo no mesmo prazo a Requerente anexar aos autos o 

comprovante do recolhimento das custas processais de distribuição da 

ação. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1040587-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO EDIFICIO CONDOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO TARDIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO TARDIN OAB - 103.112.701-15 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1040587-14.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora não formulou pedido de gratuidade da assistência judiciária e, até o 

momento, não juntou aos autos comprovante da emissão e recolhimento 

da guia de distribuição da ação. Além disso, deixou de cumprir com rigor o 

artigo 319 do CPC, notadamente à qualificação das partes e atribuição ao 

valor da causa. INTIME-SE a parte Embargante, para no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais, observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – 

CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, 

sob pena cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 

do CPC. No mesmo prazo, querendo, poderá o Embargante EMENDAR a 

inicial observando com inteireza o disposto no artigo 319 do CPC, juntado 

aos autos provas constitutiva do condomínio e legitimidade do subscritor 

da procuração anexada ao Id.16665723, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, ou correção de ofício do que for viável ao Juízo. 

ASSOCIE-SE o feito aos autos principais, certificando-se o ato, bem como 

a tempestividade dos embargos. Comprovado o recolhimento, voltem os 

autos conclusos para análise de pedido com urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034881-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL DE LARA PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, no prazo legal, conforme 

certidão da contadoria .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 458788 Nr: 28589-47.2010.811.0041

 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: DALVA OPPELT CAMPONOGARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 316/321.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886151 Nr: 20635-08.2014.811.0041

 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: LIZIANE ARRUDA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, GUSTAVO CÉSAR FRANCO 

RODRIGUES, RAFAEL VIANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

249/327.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366928 Nr: 5038-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BRIGIDO DE ARRUDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao despacho 

constante as fls. 105. no ensejo, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo legal, promover o efetivo andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808727 Nr: 15203-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETEVEN ADAMS DOS SANTOS EUGENIO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte autora, manifestar-se 

acerca das fls. 156/158.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441432 Nr: 17917-77.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARELI R. C. I. P.A AUT., BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MEIRELLES FERREIRA - 

OAB:33.506/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARELI R. C. I. P.A AUT.. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, 

onde almeja seja declarada a nulidade da duplicata mercantil que originou o 

protesto efetivado pela requerida, no valor de R$ 1.500,00 (Um mil e 

quinhento reais)

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 441432Vistos, Neste feito 

ouve a citação da requerida Banco Itau S/A, não sendo localizada para 

citação a requerida Mareli Representações Com. Import. de Peças e 

Acessórios Automotivos Ltda.Em manifestação o autor vem nos autos 

requerer a emenda do pedido inicial, bem como, a citação da requerida 

Mareli, por edital.Sabemos que depois de efetivada a citação do réu (fls. 
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70), não é mais permitido ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, 

sem o consentimento expresso daquele, conforme preconiza o artigo 329, 

inciso II, do CPC. Isto posto, intime-se a requerida citada Banco Itau S/A, 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido 

formulado pelo autor as folhas 159, sob pena de preclusão.Quanto a, a 

requerida Mareli, esta não foi localizada nos endereços indicados nos 

autos, nem no endereço colhido junto ao Sistema Infojud, conforme se 

verifica as folhas 153.As informações trazidas pela Junta Comercial do 

Estado, também foram insuficientes para localizar aquela requerida, por 

datarem do ano 2008, conforme documentação acostada as folhas 

172/179, dos autos em apenso – cód. 434821.Dessa forma, estando 

esgotados os meios disponíveis de localização da requerida Mareli, 

presente nos autos a hipótese prevista no inciso II, do artigo 256 do 

CPC.Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo requerente as folhas 

159, cite-se a requerida Mareli Representações Com. Import. de Peças e 

Acessórios Automotivos Ltda - CNPJ 10.348.345/1000-94, por edital com 

prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o artigo 256, incisos I e II do 

CPC, fazendo constar a advertência do art. 257, inciso IV do CPC. 

Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC. 

Decorrido o prazo, certifique-se. Em caso de não apresentação de defesa 

pelo requerido, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, 

deixo nomeada como Curadora Especial a Drª Elianethe Gláucia de Oliveira 

Nazário Silva, Defensora Pública militante no Foro local, a quem determino 

que seja dado vista dos autos, pelo prazo legal. Intime-se pessoalmente a 

Defensora Pública, ressaltando que esta gozará de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais - art.186, § 1º, do CPC, e que o 

prazo tem início com a intimação pessoal – art. 183, § 1º do 

CPC.Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão. A seguir, 

v o l t e m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . I n t i m e m - s e  a s 

partes.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 27 de Abril de 2018.Yale Sabo MendesJuiz 

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, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260915 Nr: 21479-36.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: CAMBIO FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TERUO SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR APARECIDO 

ANDREAZI - OAB:30941/PR, Dayse Guimarães Fernandes Balduino - 

OAB:13587/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO TERUO SAITO, Cpf: 

70936781149, Rg: 960643, brasileiro(a), casado(a), auxiliar administrativo. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do executado para, no prazo de 15 dias, efetuar o 

pagamento da condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, 

parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 260915Vistos,Trata-se de 

Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em titulo executivo 

pela sentença de folhas 63, passando o feito a ter prosseguimento pelos 

moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.No caso, constata-se que o 

requerido se trata de devedor revel, que citado pessoalmente as folhas 

58, não se pronunciou nos autos.Assim, conforme dispõe o artigo 513 do 

CPC, para cumprimento da sentença deverá o requerido revel, ser intimado 

por edital, com prazo de 20 dias, conforme estipula o inciso IV do artigo 

513 do CPC, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do CPC. Consigne-se que não havendo pagamento no prazo 

acima estipulado no artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, 

estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.Decorrido o prazo, havendo 

pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao valor 

depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para no prazo de cinco dias, apresentar nos autos o 

demonstrativo atualizado do débito exequendo, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando que eventual 

pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá 

conter todas as informações necessárias para realização do ato, tais 

como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ da parte executada e 

o valor atualizado da dívida, sob pena de indeferimento.Intime-se a parte 

exequente.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de Novembro de 2018.Yale Sabo 

MendesJuiz 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, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167755 Nr: 39150-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO BRITO CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código - 1167755

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 187 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 152/155 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.155 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados as fls. 187.

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, 27 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 800111 Nr: 6534-97.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIK LEITE RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

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

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Código - 800111

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 175 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 170/173 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.173 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados a fls.175.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 
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formalidades legais.

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

Cuiabá-MT, 27 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144070 Nr: 29228-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA AUGUSTINHA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Código - 1144070

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 147 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 140/145 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.144 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados a fls. 147.

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, 27 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1156713 Nr: 34573-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÃ CARLOS ZANATO

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código - 1156713

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 103 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 68/70 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.69 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados a fls. 101.

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, 27 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1129963 Nr: 22995-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Código - 1129963

VISTOS,

A parte Exequente às fls. 182 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Executada às fls. 172/180 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.179 em favor da parte 

Exequente, observando os dados bancários indicados as fls. 182

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.

Cuiabá-MT, 27 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 820811 Nr: 27034-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR AFONSO DE ARRUDA, AVMGDA, ADACI 

CONCEIÇÃO MIRANDA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15.634/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 - 820811

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 315 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 310/313 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.313 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados as fls. 315.

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, 27 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393763 Nr: 29402-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA MIGUEL SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA FERREIRA DE ANDRADRE - ME, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA 

NEVES - OAB:11.616-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Intimação da parte requerente para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

da petição de fls. 251.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773100 Nr: 26231-41.2012.811.0041
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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: EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- 

CANOPUS, BMW DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298A, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado Dr. Daniel Paulo Maia 

Texeira para, no prazo legal, proceder com a devolução dos autos, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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 

NETO - OAB:157.407/SP

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Felipe Néri de Arruda, 

para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 800504 Nr: 6929-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO FRANCISCO DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código -800504

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 160 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 155/158 para pagamento do valor 

da condenação. 155/158.

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.157 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados as fls. 160.

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, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 807148 Nr: 13621-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA VIEIRA DA COSTA, DELOSANTO 

BENITEZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código -807148

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 164 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 159/162 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.161 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados as fls. 164.

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, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1126952 Nr: 21727-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Código -1126952

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 160 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 155/158 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.157 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados as fls. 160.

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, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1066641 Nr: 53966-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GUILHERMINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Código -1066641

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 263 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 256/262 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.260 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados as fls. 263.

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.
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Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1145503 Nr: 29866-88.2016.811.0041

 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: RODRIGO ANTUNES

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Código - 1145503

VISTOS,

A parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar 

concordância ao valor depositado pela parte Executada às fls. 156/159, 

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. 158 em favor da parte 

Exequente, a ser creditada na conta ainda a ser indicada nos autos.

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.

Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 349007 Nr: 19263-34.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICO RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:25141/O

 Código -349007

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 281 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 270/275 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.274 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados as fls. 281.

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, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 379102 Nr: 14860-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILIO GONÇALVES DE ALMEIDA

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

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

OAB:8.575/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código -379102

VISTOS,

A parte Exequente às fls. 272 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Executada às fls. 265/267 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.267 em favor da parte 

Exequente, observando os dados bancários indicados às fls. 272.

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, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 949138 Nr: 59780-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILENE MORAES DE FIGUEIREDO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Código -949138

VISTOS,

A parte Exequente às fls. 244 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Executada às fls. 234/239 para pagamento do valor 

remanescente.

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.239 em favor da parte 

Exequente, observando os dados bancários indicados às fls. 244.

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, 28 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 934593 Nr: 51767-83.2014.811.0041

 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: WAGNER FRANCO MACHADO, RENATA LUCARELLI 

RISSATO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA, C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Proc. nº 51767-83.2014.811.0041 Código do Processo nº 934593

VISTOS,

WAGNER FRANCO MACHADO, RENATA LUCARELLI RISSATO MACHADO, 

devidamente qualificados na inicial propuseram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DO ATRASO NA 

ENTEGA DA OBRA, C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em 

desfavor de GOLDFARB PGD TRÊS INCORPORAÇÕES LTDA, discorrendo 
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em síntese que em 12/09/2010 firmaram contrato de compra e venda de 

bem imóvel no valor de R$ 93.685,69 (noventa e três mil, seiscentos e 

oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), localizado no 

Loteamento Parque das Nações, denominado Residencial Montreal, com 

prazo de entrega previsto para fevereiro/2013, todavia, somente 

receberam as chaves em 08/01/2014.

 Discorrem a respeito do comportamento desleal das Requeridas ao 

formalizarem o recibo de entrega das chaves contendo a data de 

conclusão das obras em 15/08/2013.

Narram sobre os prejuízos experimentados em decorrência da mora 

contratual no atraso na entrega das chaves do imóvel, dentre eles os 

valores desembolsado para pagamento de aluguel de outro imóvel, além da 

cobrança de taxa condominial antes mesmo da entrega do imóvel, taxa de 

obra após a data prevista para entrega.

 Salienta ainda que assinara um Instrumento Particular de Aditamento e 

Retificação de Instrumento particular de promessa de compra e venda de 

bem imóvel para entrega futura e outros pactos, para aderir a uma 

promoção “moto na garagem GoldFarb”, onde receberiam pela compra do 

imóvel uma motocicleta da marca Traxx, a ser entregue no prazo de 120 

dias após a entrega das chaves, cuja obrigação não foi cumprida pela 

Requerida, retendo ainda toda a documentação dessa tratativa.

Alegam fraude em suas assinaturas constantes no memorial descritivo 

básico de construção, postulando pelo exame grafotécnico e o 

encaminhamento do resultado para o Ministério Público a título de 

denúncia.

 Ao final, formulou requerimento de antecipação de tutela para o fim de 

determinar o bloqueio do valor relativo aos danos materiais no importe de 

R$ 20.512,18 (vinte mil, quinhentos e doze reais e dezoito centavos), e no 

mérito, a declaração de invalidade da cláusula de tolerância de 180 dias 

para o atraso na obra, além da condenação da Requerida ao pagamento 

de indenização por danos materiais e morais experimentados, e na multa 

contratual de 2% do valor do imóvel, de forma a equilibrar as punições 

contratuais previstas na cláusula 6.1 do contrato.

 Pugnou ainda pela condenação da Requerida na obrigação de fazer 

consistente na entrega da motocicleta conforme o aditivo contratual, ou o 

equivalente em moeda corrente, devidamente atualizado.

 Requereu também, as condenações de praxe relativo aos honorários de 

sucumbência, e o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

 Atribuiu à causa o valor de R$ 20.512,18 (vinte mil quinhentos e doze 

reais e dezoito centavos).

Com a inicial vieram os documentos fls. 25/175.

Decisão fls. 176, indeferindo o pedido de tutela antecipada, determinando 

a citação da Requerida e concedendo o beneficio da justiça gratuita.

As fls. 177/204, a parte Requerida apresentou contestação e documentos, 

arguindo em preliminar a ilegitimidade passiva para responder pela alegada 

cobrança indevida referente ao valor financiado junto à CEF e dos 

encargos previstos no contrato de financiamento cobrados pela instituição 

financeira, circunstância pela qual entende necessária a inclusão daquela 

no polo passivo da lide, e, por consequência redundaria no afastamento 

da competência deste juízo para apreciação do mérito.

No mérito, combate sobre a ausência de abusividade das cláusulas 

contratuais, ante a legalidade do prazo de tolerância de 180 dias para 

entrega do empreendimento e da impossibilidade de aplicação da cláusula 

contratual 6.1 em favor da parte Autora. Rebate acerca da ausência do 

dever de indenizar por não estarem preenchidos os pressupostos 

processuais e ante a ausência de comprovação dos danos alegados, 

frisando acerca da inexistência de comprovação dos valores 

supostamente despendidos a título de aluguel. Teceu considerações a 

respeito do não atendimento dos requisitos para a inversão do ônus da 

prova, impugnando a concessão da gratuidade da justiça, e o pedido 

subsidiário formulado pela Autora para condenação das verbas 

sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor da causa, pugnando pela 

fixação em patamar não superior a 10% do valor da condenação. Ao final, 

requereu a improcedência da ação.

 Réplica as fls. 205/215.

Despacho de fls. 216 promovendo a intimação das partes para a produção 

de provas, sobrevindo manifestação da parte Requerida as fls. 217/220, 

requerendo a produção de CONTRAPROVA de todas as provas 

apresentadas pela parte Autora.

 A parte Requerente, por sua vez, pugnou as fls. 221 pela produção de 

prova oral. pretende a produção de prova testemunhal.

As fls. 230 foi designada audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera, conforme termo de fl. 235.

As fls. 255/284 compareceu a parte Requerida informando sobre a 

decisão proferida no processo 1016422-34.2017.8.26.0100, que tramitam 

perante a 1ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, que trata da 

recuperação judicial das empresas do grupo PDG, abrangendo 512 

sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico e 

determinado a suspensão de todas as ações ou execuções contra a 

devedora, nos termos do artigo 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005. Na 

mesma oportunidade requereu a extinção do feito e, subsidiariamente a 

suspensão do processo por 180 dias.

 Sobre o pedido, a parte Autora manifestou-se as fls. 286/288.

Decisão às fls. 290 de indeferimento do pedido de suspensão formulado 

pela parte Requerida.

 A parte Requerida compareceu novamente nos autos as fls. 292/305, 

informando sobre a aprovação do plano para pagamento de crédito já 

listado na Recuperação Judicial na data de 30/11/2017, conforme 

despacho proferido pelo juízo recuperacional em 06/12/2017 e publicado 

em 15/12/2017, tendo sido o Autor alocado na “opção F” do referido plano 

de recuperação.

Requereu ainda a extinção do presente feito, nos termos da cláusula 8.5.1 

do plano de recuperação judicial, que estabelece a impossibilidade de 

prosseguimento de toda e qualquer ação judicial ou processo de qualquer 

natureza relacionado a qualquer crédito concursal contra as 

recuperandas e de qualquer sentença.

 Postulou também pela não realização de medidas constritivas que 

alcancem seus bens, respeitado o Juízo Universal da Falência, que seria o 

único competente para deliberar sobre eles, enviando-se valores 

eventualmente constritos aos autos da recuperação judicial.

 É O RELATÓRIO

DECIDO.

Inicialmente, esclareço que não obstante no caso dos autos, o fato 

gerador do crédito material antecede a recuperação judicial, pois a ação 

foi proposta novembro de 2014, tendo o deferimento do processamento da 

recuperação judicial se dado posteriormente, ou seja, em 2/3/2017, há 

sujeição do pretenso crédito dos Autores aos efeitos da recuperação 

judicial, independentemente da data de eventual sentença ou de seu 

trânsito em julgado.

Desta feita, incabível, por ora, a extinção do feito, porque o crédito ainda 

se apresenta ilíquido, como também não há que se falar em suspensão do 

processo, estabelecida pela Lei 11.101/05, uma vez que o quantum devido 

ainda não foi apurado, estando-se ainda a demandar por quantia ilíquida, 

de modo que aplicável à regra do artigo 6º, § 1º daquela legislação, 

devendo o feito prosseguir até a completa formação do título executivo 

judicial perante o juízo de origem, se o caso, e não no juízo da 

recuperação.

Portanto, após o efetivo conhecimento do quantum debeatur tal satisfação 

deverá ser buscada por meio da habilitação nos autos da recuperação 

judicial, por força da novação disciplinada no artigo 59 da Lei nº 

11.101/05.

De outra banda, também merece registro que em conformidade com o 

disposto no art. 356, do CPC, presente, in casu, a possibilidade de 

julgamento parcial do mérito, tendo em vista que parte dos pedidos 

formulados na inicial, à exceção do requerimento de inversão da cláusula 

penal estipulada no contrato (clausula 6.1), encontram-se em estado de 

imediata deliberação, nos termos do art. 355, I, do mesmo Diploma Legal.

Assim, tendo em vista a determinação pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça de suspensão de todas as ações em trâmite, inclusive em primeiro 

grau, afetando o REsp nº 1.614721/DF E 1.631485/DF, para que seja 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 971), deve o pedido 

acerca da “possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda”, ficar suspenso até o julgamento do 

recurso repetitivo.

Com relação aos demais pedidos, porém, nos termos do artigo 356, II, do 

CPC, que permite ao juiz decidir parcialmente o mérito, deve o feito 

prosseguir.

Desta feita, passo ao JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO.

Conforme relatado, cuida-se de Ação Indenizatória decorrente do 

descumprimento do prazo para entrega do imóvel adquirido na planta.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I do 
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CPC,

 Convém registrar a possibilidade do julgamento antecipado, como prevê o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, versa sobre matéria 

de direito e de fato que gira em torno da indenização pelo atraso na 

entrega do imóvel, e as provas documentais produzidas nos autos 

revelam-se suficientes para o deslinde da causa.

 REJEITO a preliminar DE ILEGITIMIDADE PASSIVA para responder sobre a 

pretensão de restituição dos encargos previstos no contrato de 

financiamento, porquanto se tratar de responsabilidade solidária, de modo 

que o credor pode formular o pedido contra qualquer um dos devedores 

(Código Civil, art. 942, parágrafo único, c/c art. 275), o que por si afasta 

inclusive a hipótese de litisconsórcio necessário (Código de Processo 

Civil, art. 47). De mais a mais, evidente a conexão entre o contrato 

celebrado com a construtora e o contrato acessório de financiamento. 

Assim, a hipótese vertente encontra amparo nos artigos 7º, parágrafo 

único e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe 

discutir a responsabilidade da CEF em eventual ação de regresso.

Ultrapassada as preliminares, passo a análise do mérito.

 Consta dos autos que as partes firmaram "Instrumento Particular de 

Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel”, datado de 12/02/2010, 

ficando convencionado o prazo de entrega para fevereiro de 2013 (fl.33), 

prorrogável por mais 180 (cento e oitenta) dias (cláusula 5.4-fl.40), de 

modo que o prazo fatal se daria em AGOSTO/2013.

Nesse ponto, impende salientar que a jurisprudência pátria já firmou 

entendimento quanto à validade da cláusula contratual que estipula o 

prazo de tolerância de 180 dias, porquanto além do adquirente ter ficado 

ciente desse prazo ao assinar o contrato, é praxe costumeira do mercado 

imobiliário exatamente este prazo de tolerância.

Endossando o posicionamento aqui adotado, colaciono os seguintes 

julgados do Nosso Tribunal:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR 

PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMÓVEL 

ADQUIRIDO NA PLANTA – RECURSO DO AUTOR PROPAGANDA 

ENGANOSA - LOTEAMENTO CONVENCIONAL E NÃO CONDOMINIAL – 

INFORMAÇÃO PRESENTE NO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS – 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA - ENTREGA DAS CHAVES – PRAZO PARA 

CONCLUSÃO DA OBRA - PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - 

ATRASO NÃO CONFIGURADO – ALUGUÉIS – RESTITUIÇÃO – NÃO 

CABIMENTO – JUROS DE OBRA – PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA 

INICIAL - RECURSO ADESIVO - COMISSÃO DE CORRETAGEM – RECIBO 

EM NOME DA EMPRESA DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA – DEVOLUÇÃO 

INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – REDISTRIBUIÇÃO 

DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO 

ADESIVO PROVIDO. Presente no Contrato de Compra e Venda e demais 

documentos a informação sobre o tipo de loteamento, inclusive com 

indicação da lei de regência, é descabida a tese de propaganda enganosa 

e a alegação de desconhecimento da natureza do empreendimento, assim 

como as indenizações materiais e morais correspondentes. A cláusula 

firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância de 

180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo 

quando trata-se de diversas unidades autônomas. Entregues as chaves 

dentro desse período, não se pode cogitar em ressarcimento pela locação 

de outro imóvel. A pretensão não deduzida na inicial e consequentemente 

não enfrentada na sentença, não pode ser discutida na via recursal, 

sobretudo quando a parte não recorre dessa fundamentação do decisum. 

Evidenciado nos autos que o comprador pagou a comissão de corretagem 

diretamente à empresa de assessoria imobiliária, com Recibo emitido e 

assinado por ambos, é inquestionável que sabia da intermediação da 

venda e com ela concordou. A alteração no resultado do julgamento 

repercute na distribuição dos ônus de sucumbência.(Ap 157405/2016, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE 

HABITACIONAL – CLÁUSULA QUE PREVÊ INÍCIO DO PRAZO PARA 

ENTREGA DO IMÓVEL APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE NÃO DETECTADA – 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DE GASTOS COM ALUGUEL – LUCROS CESSANTES NÃO 

COMPROVADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO DA 

CONSTRUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA CONSUMIDORA 

DESPROVIDO. 1. A cláusula que prevê que o prazo de entrega do imóvel 

se iniciará a partir da assinatura do contrato de financiamento é clara e de 

fácil compreensão pelo consumidor, sendo prática usual e razoável das 

construtoras, até porque o empreendimento depende em grande parte dos 

valores provenientes deste contrato. 2. Comprovado o atraso na entrega 

do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância fixado no 

contrato, já que escassez de mão de obra e falta de material de 

construção não configura caso fortuito ou força maior, deve a construtora 

se responsabilizar pelos danos eventualmente sofridos pelo consumidor. 

3. Se não transparece das alegações autorais que existia o objetivo de 

auferir renda com eventual disponibilização do imóvel para locação, não 

há que ser indenizado por lucro cessante. 4. Ausente prova das 

despesas com aluguel ou similares, não há falar em reparação material 

nesse sentido. 5. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após 

o transcurso do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado 

no contrato, mostra-se cabível a indenização por dano moral. (Ap 

67418/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016)

Entretanto, mesmo se considerando válida a cláusula de tolerância, 

subsiste o atraso na entrega do imóvel, pois como se observa do 

documento de fls. 157, o termo de recebimento da unidade somente 

ocorreu em 08/01/2014, ou seja, praticamente com 06 (seis) meses de 

atraso.

Com efeito, ao caso em apreço, aplicam-se as diretrizes traçadas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e 

destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido 

Codex.

Nesse diapasão, impende registrar que o Código de Defesa do 

Consumidor, ao tratar da questão da responsabilidade por serviços 

prestados, apregoa consoante a norma inserta no seu artigo 14, caput, 

que o fornecedor responde independentemente da existência de culpa 

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação de serviços.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e pelo 

fato de não ter a parte Requerida se desincumbido de tal ônus, deverá ser 

responsabilizada pelos danos causados ao Requerente.

Defende a parte Requerida quanto à previsão contratual expressa da 

possibilidade de prorrogação do respectivo prazo, por motivo de força 

maior ou caso fortuito, entretanto, não corroborou aos autos qualquer 

elemento de prova idôneo a demonstrar tal ocorrência, tampouco 

apresentou o respectivo cronograma da obra a fim de esclarecer ou até 

mesmo firmar um compromisso quanto a data de entrega.

Nesse viés, a comprovação e a confissão no atraso na entrega da obra 

por culpa da Requerida mostra-se suficiente a embasar o pedido de 

indenização por danos materiais, nos termos do artigo 402 do Código Civil. 

Isso, porque a parte Autora ficou privada do uso e do gozo do referido 

imóvel desde a data em que a obra deveria estar concluída.

Contudo, no caso, pretendem os Autores a indenização por danos 

emergentes, ou seja, a restituição do valor que pagou a título de locação 

de outro imóvel para sua moradia, partindo-se do pressuposto de que se o 

imóvel tivesse sido entregue no prazo contratual, esses valores não 

seriam desembolsados, os quais estão suficientemente demonstrados 

pelo contrato acostado às fls. 116/119 e recibos de fls.109/115.

Nesse ponto, consigno que o ressarcimento em epígrafe deve 

corresponder ao período de AGOSTO/2013 até a data da efetiva entrega 

das chaves, JANEIRO/2014, perfazendo a importância de R$ 3.600,00 

(três mil e seiscentos reais).

Relativamente a cobrança do denominado “encargos de fase de 

construção ou juros da fase da obra”, trata-se na verdade do valor pago 

durante toda a execução do empreendimento imobiliário até a entrega das 

chaves, o qual é cobrado diretamente do mutuário pela instituição 

financeira - Caixa Econômica Federal.

Sendo assim, quando o financiamento é concedido enquanto o imóvel 

ainda está em construção, durante tal fase há previsão contratual de 

pagamento de uma taxa de obras, não havendo amortizações do valor 

financiado durante esse período de obras. Após o término da construção 

do imóvel, passa-se à fase de amortização propriamente dita, 

encerrando-se a cobrança da taxa contratual de obras.
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Sobre o assunto, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça já 

reconheceu a legalidade da cobrança de juros nos contratos de 

incorporação imobiliária, durante a fase de construção da obra:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA. IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO. COBRANÇA DE JUROS 

COMPENSATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. LEGALIDADE. 1. 

Na incorporação imobiliária, o pagamento pela compra de um imóvel em 

fase de produção, a rigor, deve ser à vista. Nada obstante, pode o 

incorporador oferecer prazo ao adquirente para pagamento, mediante 

parcelamento do preço. Afigura-se, nessa hipótese, legítima a cobrança 

de juros compensatórios. 2. Por isso, não se considera abusiva cláusula 

contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, 

que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro 

do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a 

possibilidade de correção de eventuais abusos. 3 No caso concreto, a 

exclusão dos juros compensatórios convencionados entre as partes, 

correspondentes às parcelas pagas antes da efetiva entrega das chaves, 

altera o equilíbrio financeiro da operação e a comutatividade da avença. 4. 

Precedentes: REsp n. 379.941/SP, Relator Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/10/2002, DJ 

2/12/2002, p. 306, REsp n. 1.133.023/PE, REsp n. 662.822/DF, REsp n. 

1.060.425/PE e REsp n. 738.988/DF, todos relatados pelo Ministro ALDIR 

PASSARINHO JÚNIOR, REsp n. 681.724/DF, relatado pelo Ministro PAULO 

FURTADO (Desembargador convocado do TJBA), e REsp n.1.193.788/SP, 

relatado pelo Ministro MASSAMI UYEDA. 5. Embargos de divergência 

providos, para reformar o acórdão embargado e reconhecer a legalidade 

da cláusula do contrato de promessa de compra e venda de imóvel que 

previu a cobrança de juros compensatórios de 1% (um por cento) a partir 

da assinatura do contrato. (EREsp 670117/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/06/2012, DJe 26/11/2012).

Percebe-se, portanto, que essa “taxa contratual de obras” tem natureza 

jurídica de juros, uma vez que não abate o valor do mútuo, de modo que 

havendo a efetiva disponibilização de capital por parte da instituição 

financeira, não há ilegalidade ou abusividade na previsão contratual de 

cobrança de juros na fase da obra.

Contudo, a cobrança dessa taxa torna-se ilegal quando o consumidor 

continua a pagá-la após o prazo estipulado no contrato para a entrega das 

chaves. Isso quer dizer que, caso a construtora não cumpra o prazo de 

entrega do empreendimento estabelecido no contrato, ela não pode mais 

cobrar a taxa dos compradores.

Portanto, sua cobrança deve se limitar ao exato tempo previsto no 

contrato: até a data contratual de entrega da obra.

Desta feita, no caso dos autos, como houve atraso na entrega do imóvel, 

a Requerida deverá restituir de forma simples os valores pagos pelo 

comprador (fls.128/134), à título de taxa de evolução de obra, no período 

de atraso, ou seja, a partir de AGOSTO/2013.

Igualmente, com relação às taxas condominiais (fls.121/122), imperioso a 

condenação da parte Requerida na restituição dos valores 

desembolsados pelos Autores, pois o que define a responsabilidade pelo 

pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com 

o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador 

e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. Desse 

modo, a construtora deve suportar o pagamento das taxas condominiais 

vencidas antes da imissão da promitente compradora na posse do imóvel, 

nos termos do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 

1.345.331/RS (art. 543-C do CPC/73).

Da mesma forma, no que tange ao pedido de indenização por DANOS 

MORAIS, em que pese o mero inadimplemento contratual por si só, não 

gerar danos morais, a situação retratada nos autos revela-se além do que 

um simples descumprimento de obrigação, mas sim, circunstância que 

afeta diretamente a vida dos Consumidores, causando-lhe profunda 

perturbação e aflição, atingindo os direitos da personalidade e enseja 

possibilidade de reparação.

Com efeito, a Requerida ultrapassou o limite do bom senso e da legalidade, 

frustrando sobremaneira a expectativa da entrega do imóvel na data 

aprazada, por motivos injustificáveis, haja vista que como reconhecido 

anteriormente, a parte Requerente não praticou qualquer ato que pudesse 

sobrestar a entrega das chaves. Ao revés, a parte Requerente efetuou o 

pagamento de todos os valores devidos.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da 

extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do 

fato. É pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa.

Eis o entendimento jurisprudencial dominante:

CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. ENTREGA DA 

UNIDADE. MORA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESCISAO. 

DEVOLUÇAO DA QUANTIA PAGA. CORREÇAO. RETENÇAO. INEXISTENTE. 

AUTOR. TRANSTORNOS. DANO MORAL. CABIMENTO. MATÉRIA DE 

FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7. VALOR RAZOÁVEL. 

AGRAVO. IMPROVIMENTO. (AgRg no Ag 830546/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 

08/10/2007, p. 296)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE PRAZO NA ENTREGA 

DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO 

TOCANTE À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO NÃO 

DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Analisando o acervo 

fático-probatório do processo, concluiu o Tribunal de origem que, na 

hipótese, o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero 

descumprimento contratual ou do dissabor diário, ensejando reparação a 

título de danos morais, que foram fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

(...) (AgRg no AREsp 801.201/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe de 09/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA 

RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na 

hipótese dos autos, o col. Tribunal de origem, ao analisar o contexto 

fático-probatório acostado aos autos, concluiu que o aborrecimento 

causado pelo atraso na entrega do imóvel ultrapassou o transtorno 

cotidiano e atingiu a dignidade do consumidor. Rever tais conclusões, na 

via estreita do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, 

em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba 

reparatória considerou as circunstâncias de fato da causa, foi 

estabelecida pela instância ordinária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em 

conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 721.136/RJ, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO , QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe de 

29/11/2016)

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe.

 De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e 

negritei).

Por sua vez, no tocante ao pedido de condenação ao cumprimento da 

obrigação firmada no instrumento de aditamento encartado as fls. 139/141, 

qual seja, entrega da motocicleta marca Traxx, modelo Sky 110, inexistiu 

qualquer impugnação específica sobre esse ponto, razão pela qual, 

impõe-se o reconhecimento da obrigação pela Requerida.

Quanto ao pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios na forma do pactuado na cláusula 6.2 do 

contrato, entendo inaplicável ao caso por não se enquadrar nos termos 

estipulados na avença, devendo assim, para sua fixação, a observância 

do que dispõe a norma processual civil.

 Por fim, relativamente ao pedido de perícia grafotécnica no documento de 

fls. 143/145, importa frisar que tal providência em nada contribuirá para o 

deslinde da presente demanda. O artigo 5.º, inciso XXXIV, alínea “a”, da 

Constituição da República, classifica como direito fundamental de todos a 

possibilidade de comunicar ao órgão público competente o possível 
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cometimento de um ato ilegal. No caso de possível crime ou contravenção 

penal, esse órgão é o Ministério Público ou a polícia, neste caso por meio 

do registro de um boletim de ocorrência.

Portanto, considerando que não houve qualquer providência preliminar 

pela parte Autora, entendo inaplicável o disposto no artigo 40 do Código de 

Processo Penal, incumbindo a ela adotar as medidas pertinentes de modo 

a subsidiar ao Ministério Público a análise, o qual decidirá qual providência 

será apropriada.

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no 

artigo 365, II c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o MÉRITO da pretensão autoral, para 

CONDENAR a REQUERIDA GOLDFARB PGD TRÊS INCORPORAÇÕES 

LTDA, pagar às partes Requerentes WAGNER FRANCO MACHADO, 

RENATA LUCARELLI RISSATO MACHADO.

1) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais para cada um 

dos autores, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação 

(art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste 

decisum (Sumula 362 STJ),

 2) R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de danos emergentes, 

correspondente aos encargos locatícios de outro imóvel, multiplicado pelo 

número de meses correspondente ao tempo de atraso na entrega da 

unidade (06 meses), acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária (INPC) a partir do desembolso.

3) R$ 4.216,75 (quatro mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e cinco 

centavos) a título de juros fase da obra, acrescido de juros de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

4) R$ 276,77 (duzentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos) 

a título de restituição dos encargos condominiais desembolsados antes da 

data da entrega das chaves, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

5) Cumprimento da obrigação firmada no instrumento de aditamento 

encartado as fls. 139/141, devendo promover a entrega da motocicleta 

marca Traxx, modelo Sky 110, ou o valor equivalente (R$5.000,00) 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir do vencimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias após o 

trânsito em julgado;

Condeno por fim, a parte Requerida ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) 

do montante da condenação, de acordo com a orientação contida no 

parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Como se trata de hipótese de JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO 

MÉRITO, com relação ao pedido de inversão da cláusula penal estipulada 

no contrato (clausula 6.1), diante da suspensão determinada em 

03/05/2017 – TEMA 971 do Superior Tribunal de Justiça – “Definir acerca 

da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda.” já mencionada nessa decisão, 

cadastre-se como pendência no sistema.

Atente-se a Serventia que, em caso de eventual interposição de recurso 

(art. 356, § 5º,CPC), a remessa das peças processuais necessárias será 

feita à Superior Instância por meio de instrumento, ficando os autos 

sobrestados neste juízo até decisão vinda do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça.

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

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1146058 Nr: 29965-58.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAMAQUINAS LOCADORA DE MÁQUINAS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4032, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B /MS, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067

 Processo Código nº 1146058

Embargos à Execução

VISTOS,

Ante o teor da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação 

Judicial acostada as fls. 86/88, aguarde-se em cartório, o decurso do 

prazo de suspensão da demanda executiva.

Escoado o prazo ou sobrevindo novas informações acerca da ação de 

recuperação judicial, será dado seguimento ao processo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1135968 Nr: 25545-10.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOTORANTIM CIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PAVANELLI 

CAPOLETTI - OAB:267.830

 Processo Código nº 1135968

Embargos à Execução

VISTOS,

Ante o teor da decisão proferida no julgamento do Recurso de Agravo de 

Instrumento n.1006192-56.2017.8.11.0000 (fls.427/429), aguarde-se em 

cartório, o decurso do prazo de suspensão da demanda executiva.

Escoado o prazo ou sobrevindo novas informações acerca das ações de 

recuperação judicial, será dado seguimento ao processo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1064037 Nr: 52725-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAMAQUINAS LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA 

LTDA

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

SILVA - OAB:8184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT

 Processo Código nº 1064037

VISTOS,

Diante da informação corroborada as fls. 54/59 e 83/88, quanto ao 

deferimento do pedido de recuperação judicial e da prorrogação do 

período de blindagem da empresa Executada ESCAVASUL 

CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, nos autos nº 

1036259-75.2017.811.0041 (PJE), em trâmite na 1ª Vara Cível Desta 

Capital, SUSPENDO O andamento do PRESENTE FEITO até a deliberação do 

plano em Assembleia Geral de Credores, em observância ao contido na 

referida decisão (fl.88).

Desta feita, aguarde-se em cartório, o decurso do aludido prazo.

Escoado o prazo ou sobrevindo novas informações acerca das ações de 

recuperação judicial, será dado seguimento ao processo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041039-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1041039-24.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO COM TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE DANOS MORAIS 

aviada por MARINALVA PEREIRA DA SILVA, assistida pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, em face da ENERGISA – MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pugnando em sede de 

tutela de urgência que a Requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 6/252246-4 de 

titularidade da Autora, bem como de lançar seus dados nos anais de 

proteção ao crédito. Assevera a Requerente que é titular da unidade 

consumidora precitada, instalada no imóvel residencial localizado na Rua 

11, quadra 13 no bairro Jardim Fortaleza – Coxipó da Ponte, CEP 

78.093-000 nesta Capital, cuja a destinação é locação residencial, 

habitado por duas pessoas, sendo que ambas trabalham o dia todo, e com 

isso, afirma que o consumo de energia elétrica é reduzido. No entanto, a 

Autora discorre que a partir do mês de dezembro/2017 e janeiro/2018, 

teria havido faturamento discrepante do consumo de energia elétrica na 

unidade consumidora, sem contudo haver qualquer alteração na realidade 

local. Razão porque, teria procurado o órgão administrativo para intervir na 

situação junto a empresa Ré, a fim de afastar o aumento reputado indevido 

e injustificado; ocasião em que a Requerida teria sustentado que o 

aumento foi proporcional ao reajuste nacional e após suposta inspeção 

unilateral não constatou qualquer irregularidade no equipamento medidor 

instalado no imóvel da Requerente, mantendo incólume a cobrança. Com 

efeito, discordando totalmente do valor cobrado, bem como da inspeção 

supostamente realizada sem a sua ciência e acompanhamento, a 

Requerente propôs a presente ação pleiteando in limine a consignação em 

pagamento de parte do valor cobrado sobre a fatura do mês de 

dezembro/2017 e o faturamento mensal pela média de consumo após a 

propositura desta ação, em sede de tutela de urgência: [...] b)A 

concessão da tutela de urgência, de modo a determinar que a parte Ré 

frisando que a parte MANTENHA o fornecimento de energia, Autora 

necessita do fornecimento de energia para sobrevivência digna, bem 

como que a parte Ré abstenha de inscrever o nome da Autora nos Órgãos 

de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, nos termos do artigo 84, do CDC e 

300 do CPC diante da verossimilhança do alegado, aplicando-se multa 

diária em caso de não cumprimento, inclusive determinando, se 

necessário, que o cumprimento da medida seja realizada pelo oficial 

plantonista; [...] (Id.16715045 pág.14) É o necessário. DECIDO. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Novo Código de Processo Civil. O caso em apreço, 

consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, 

isso porque a Requerida como prestadora de serviço é parte não 

vulnerável na relação de consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com 

o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames da 

Lei Consumerista. Com efeito, a probabilidade do direito se evidencia pelo 

simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em dia 

suas obrigações contratuais, também é dever da Concessionária 

esclarecer a dúvida a respeito do motivo que levou o abrupto aumento no 

consumo de energia em dois meses do ciclo de 01 (um) ano, em total 

dissonância aos meses anteriores e posteriores ao respectivo 

faturamento. Da mesma forma, o perigo de dano e de causar prejuízos à 

parte Requerente se autorizada ou mantida a suspensão no fornecimento 

de energia elétrica decorre da própria situação, sobretudo em se tratando 

de bem essencial/fundamental nos dias atuais. Não obstante a isso, tendo 

em vista o inadimplemento da fatura do mês de dezembro/2017 que se 

pretende consignar, está evidenciado o risco de a Ré lançar os dados da 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito sub 

judice. Esta situação ameaça o direito comercial da Autora, sendo 

premente a probabilidade de abuso da medida caso de confirme. Por outro 

lado, quanto ao pedido de consignação em pagamento e faturamento 

mensal pela média de consumo subsequente à propositura desta ação, 

considero inócuo, se mostrando imprescindível que o juízo de ofício adote 

medida eficaz ao afastamento definitivo da violação do direito vindicado 

pela Requerente. Destarte, o perigo do dano também esta caraterizado 

para o deferimento parcial da tutela provisória, com a designação de 

perícia oficial do equipamento instalado no imóvel e posterior substituição 

do aparelho, até que se discuta a legalidade da cobrança. Por oportuno, 

assinalo que esta decisão não faz coisa julgada, podendo ser revista em 

caso de apresentação de elementos capazes de reformar a convicção do 

juízo, sendo portanto totalmente reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA vindicada pelo Autor para o fim de DETERMINAR que a parte 

Requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

para fim de: 1) ABSTENHA de sobrestar ou em sendo o caso, 

RESTABELEÇA no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o fornecimento dos 

serviços na unidade consumidora 6/252246-4 de titularidade da parte 

Autora MARINALVA PEREIRA DA SILVA, no que tange ao débito ora 

discutido nesta ação (dezembro/2017 e janeiro/2018) até ulterior 

deliberação judicial, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – 

CDC), além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA que fixo 

em R$500,00 (quinhentos reais). 2) ABSTENHA de enviar, ou EXCLUA, os 

dados da Autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, 

PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), em relação aos débitos discutidos nesta 

ação, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 3) 

DEFIRO liminarmente a inversão do ônus da prova em favor da parte 

Requerente, ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 

6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4) Com fulcro no artigo 

370, do CPC, DETERMINO a produção de prova pericial no equipamento 

medidor de energia elétrica, a ser realizada em observância aos artigos 

464 ao 480 do CPC, devendo em especial facultar às partes a participação 

no ato (artigo 474 do CPC), até mesmo para evitar futura arguição de 

nulidade. Consigno que APÓS a realização da perícia, deverá a Requerida 

proceder a TROCA DO APARELHO POR OUTRO NOVO, comprovando-se 

a substituição nos autos. Até o cumprimento desta ordem, o faturamento 

mensal deverá ocorrer sobre a média de consumo registrada nos termos 

regulamentares, extraída a partir do período anterior aos faturamentos sub 

judice (anteriores ao faturamento de dezembro/2017). NOMEIO a empresa 

MEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Avenida Isaac Póvoas, 

nº586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá/MT, telefones (65)3322.9858 / 

98146.0888, independente de compromisso, sob a fé de seu grau, para 

realizar a perícia técnica de Engenharia Elétrica no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar do depósito inicial dos honorários periciais, independente de 

compromisso. Consigno ao Sr. Perito que além de verificar a regularidade 

ou não do equipamento a ser periciado, deverá indicar 

pormenorizadamente em seu laudo os equipamentos elétricos existentes 

na residência da parte Autora e seu correspondente consumo energético 

em cotejo com as faturas mensais de energia, com o objetivo de apurar a 

carga instalada no imóvel. NOTIFIQUE-SE COM URGÊNCIA O PERITO, 

encaminhando-se cópia do pedido inicial e da presente decisão, para dizer 

se aceita o encargo, que deverá ser executado com indistinta observância 

ao artigo 473 do CPC, e em caso positivo, apresentar propostas de 

honorários, em 05 (cinco) dias. CITE-SE IMEDIATAMENTE a parte 

Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar seus quesitos e querendo indicar assistente técnico, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil. Fica a parte Autora desde já, INTIMADA para, em 15 

(quinze) dias, apresentar seus quesitos e, querendo, indicar assistente 

técnico. Apresentada a proposta, INTIME-SE A PARTE REQUERIDA para 

efetuar o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de se presumir dispensável a prova pericial. Depositado os 

honorários, NOTIFIQUE-SE o Perito nomeado para que indique data, local e 

horário para os trabalhos da perícia, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência para que haja tempo hábil de intimação das partes, cuja 

ocorrência, deverá ser certificada nos autos. Fica desde já autorizado o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em favor 

do perito nomeado para início dos trabalhos, ficando o restante para ser 

liberado após a entrega do laudo Pericial. Com a apresentação do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 

477, §1º do CPC) querendo, apresentar manifestação. 5) Por derradeiro, 

DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de 

Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no 

artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 
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Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive a existência de emenda. Fica a parte 

Requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro 

no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

da Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. Fica 

desde já autorizado a cumprimento do competente mandado judicial, pelo 

Oficial de Justiça Plantonista em razão da ordem de restabelecimento do 

serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade da Autora, 

servindo esta decisão como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040804-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO NERES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1040804-57.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE” aviada por RONALDO ADRIANO 

NERES DA SILVA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS NPL I, na qual a Requerente nega 

qualquer relação jurídica com a Requerida, pugnando em sede de tutela de 

urgência: [...] 1.1. Seja determinado, com fundamento no art. 536 do CPC, 

obrigação de fazer, que a Requerida retire o nome do Autor dos cadastros 

de inadimplentes, dos valores e seus respectivos contratos, conforme 

certidão SPC/Serasa em anexo: a) R2.771,57com vencimento em 

03/04/2018(5092003912812819915);e b) R2.175,60com vencimento em 

03/04/2018(5092003912480322); 1.2. Seja obstado que a Ré venha a 

inscrever o nome do Autor com outros valores relativos à cobrança deste 

serviço não prestado, até o final deslinde do feito; 1.3. Caso fique 

caracterizado o descumprimento de qualquer parte da decisão judicial que 

fixe a antecipação de tutela, sejam fixadas astreintes quantificadas de 

acordo com o melhor critério desse juízo, em valor suficiente para garantir 

o cumprimento da decisão judicial, em obediência às disposições do art. 

537, CPC, lei 13.105/2015, e do art. 84, § 4º do CDC; [...] (sic Id.16693581 

pág.16) É O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória 

de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil. Tratando-se de lide que tem por base a negativa de relação 

jurídica firmada entre as partes, se mostra descabido exigir que a parte 

Autora produza prova negativa de seu direito, de modo que a incumbência 

de comprovar a origem do débito, forma de constituição e 

consequentemente seu inadimplemento que embasou a negativação dos 

dados da Requerente, deve ser imputada à parte Requerida. Com efeito, 

ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado, 

especialmente, porque a verossimilhança fática, também está 

demonstrada pelo extrato anexado ao Id.16693589 (replicado no 

Id.16694097) encontra-se registrado a anotação do débito objurgado, 

aliado à declaração exarada no Id.16693589 pág.2, elaborada sob o manto 

da idoneidade, honestidade e urbanidade processual elencada no artigo 

77 do CPC. Portanto, considerando a narrativa do Autora no sentido de 

desconhecer totalmente a contratação de produto ou serviço da 

Requerida, que possa ter resultado na restrição dos seus dados por 

inadimplemento, aliado aos princípios da probidade e boa-fé (esta 

presumida), entendo plausível o direito perseguido pelo Requerente. Na 

mesma linha, identifico a presença do perigo de dano, é concreto, na 

medida em que o Autor está impedido de realizar transações comerciais, 

por força de débito que alega ser indevido, denotando possível falha na 

prestação do serviço pela Requerida. Com efeito, a violação de direitos do 

consumidor/Autor é concreta, sendo o risco do dano de extensão 

abstrata, face ao registro negativo de seus dados, que inviabiliza a prática 

de atos negociais. Por fim, inexiste no caso em tela perigo da 

irreversibilidade da medida de urgência à Requerida, o passo que a Autora 

o perigo é concreto conforme já fundamentado acima. ANTE O EXPOSTO, 

estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 

300, do CPC, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte 

Requerente, para DETERMINAR que a Requerida FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS NPL I 

no prazo de 48h (quarenta e oito horas) EXCLUA os dados do Autor 

RONALDO ADRIANO NERES DA SILVA dos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no que 

concerne ao débito ora discutido nesta ação, sob pena de multa no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. CONCEDO a 

inversão do ônus da prova em favor da Autora nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII do CDC. CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da ação 

e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 

334 e artigo 335, do Código de Processo Civil, bem como a existência de 

emenda a inicial substitutiva. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, 

através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem.se Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013387-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CALONGA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013387-32.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, VERA LUCIA CALONGA SILVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

10/02/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura no membro superior direito”. 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. 

13249218. A Requerida apresentou contestação no id. 15346609, 

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 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 
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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. 15621581. Impugnação a contestação apresentada 

no Id: 15647407. A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação ao laudo pericial (id. 15647409) 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 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. 13249218) 

Relatório Médico (id. 13249223), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 15621581, 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. 15621581), 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 do valor do seguro independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) desde a citação e correção monetária com índice INPC 

desde a data do evento danoso, enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

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. 
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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 VERA LUCIA CALONGA SILVA, 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, 10/02/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021113-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA PECORI BIANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES CECILIA FELSKI OAB - MT19658/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021113-28.2016.8.11.0041 REQUERENTE: VANIA 

MARIA PECORI BIANCO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA V Vistos. 

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 26 

de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003280-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. MAURICIO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003280-26.2018.8.11.0041 AUTOR(A): E. A. 

MAURICIO & CIA LTDA - ME RÉU: BRADESCO LEASING S.A. - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou 

por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 
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certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 26 

de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040614-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HUMBERTO SANTINI (REQUERENTE)

JOAO SANTINE NETO (REQUERENTE)

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CEZAR BARROS LEAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040614-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

SANTINE NETO, JOAO RAEL SANTINI, ARTHUR HUMBERTO SANTINI 

REQUERIDO: FABIO CEZAR BARROS LEAO M Vistos. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Em seguida, 

devolva-se a presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as 

nossas homenagens. Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma 

como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 26 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040581-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ELIAS SOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZIMEIRE VIEIRA DE CAMARGO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040581-07.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SADY 

ELIAS SOLETTI REQUERIDO: LUIZIMEIRE VIEIRA DE CAMARGO PEREIRA M 

Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada 

não juntou comprovante das custas de distribuição e não recolheu o valor 

referente à diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora 

a fim de que, em 05 (cinco) dias, regularize o comprovante das custas de 

distribuição e efetue o pagamento referente à diligência a ser executada, 

sob pena de devolução da missiva ao r. Juízo deprecante. Com o 

adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Intime-se 

Cumpra-se Cuiabá-MT, 26 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1038432-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DOS REIS (EMBARGANTE)

AGROFOR - SERVICOS MECANIZADOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

BALAO MAGICO - COMERCIAL DE COLCHOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

HILDA BERTOLINI DOS REIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLE MARQUES CASTILHO OAB - MS17564-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038432-38.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: JAIR DOS 

REIS, HILDA BERTOLINI DOS REIS, BALAO MAGICO - COMERCIAL DE 

COLCHOES LTDA - ME, AGROFOR - SERVICOS MECANIZADOS LTDA - 

ME EMBARGADO: WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA W Vistos. RECEBO os embargos à execução para 

discussão, tendo em vista não estarem presentes os requisitos para a 

concessão da tutela provisória (art. 919, § 1º do CPC). Nos termos do que 

preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

embargada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, inclusive quanto às preliminares alegadas. 

Apresentada resposta ou transcorrido o prazo para tanto, REMETAM os 

autos conclusos para imediato julgamento do feito ou designação de 

audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Novembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040647-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA (AUTOR(A))

HERALDO CANDIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040647-84.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA 

MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, HERALDO CANDIA DE FIGUEIREDO, 

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO, MARIO ROBERTO CANDIA DE 

FIGUEIREDO RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A W Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial 

tenha sido endereçada ao Juízo da 11ª Vara Cível, a demanda foi 

equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a 11ª Vara Cível desta 

Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028870-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDVALDO SOUZA 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028870-05.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PEDRO 

EDVALDO SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos. RETORNEM os autos à Secretaria da Vara 

para cumprimento integral do último decisum proferido. Cumpra-se. Cuiabá, 

27 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040556-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN PAULA DE SOUZA CARNEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

MATHEUS ANTONIO SOUTO DE MEDEIROS (REQUERIDO)

SEBASTIAO FREITAS DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040556-91.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LILIAN 

PAULA DE SOUZA CARNEIRO SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP, 

MATHEUS ANTONIO SOUTO DE MEDEIROS, SEBASTIAO FREITAS DE 

MEDEIROS N Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos contidos na inicial não amparam a presunção da 

alegada necessidade da assistência, pois a autora não está sequer 

qualificada e não traz elementos necessários para a comprovação da 

necessidade do beneficio da Justiça Gratuita, situação que obsta, neste 

primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

Com efeito, inexiste nos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

renda atual da parte autora, assim como os documentos dos autos 

atestam que a mesma arcou com custos de procedimentos médicos de 

considerável valor. Com isso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer os 

benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos atuais que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1023965-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS NUNES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO(A))

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT20709/E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023965-54.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO 

CARLOS NUNES BARBOSA RÉU: LUIZ RIBEIRO DA SILVA W Vistos. Em 

consulta ao Sistema Renajud, realizada nesta data, verifiquei o veículo 

objeto dos autos encontra-se com restrição por "alienação fiduciária", 

conforme extrato que segue em anexo. Assim sendo, MATENHO o 

decisum de Id. nº 15925693. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039455-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - 546.001.111-68 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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CUIABÁ AUTOS Nº 1039455-19.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FABRICIO 

SILVA LIMA RÉU: SANDRA CRISTINA SILVA PROCURADOR: MARCELO 

DOS SANTOS BARBOSA W Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor, em que 

pese tenha se qualificado como "analista de T. I.", deixou de comprovar os 

seus rendimentos, situação que obsta, neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. Nesses casos, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos atuais que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009925-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT0003811A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009925-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JUSHILLEYDE 

CAMPOS CONCEICAO RÉU: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO 

SPE S.A. V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039861-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO 

DIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

M. T. CANOFRE MARIM - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1039861-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): UNIAO 

CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA 

RÉU: M. T. CANOFRE MARIM - ME W Vistos. INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas 

judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1023370-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERREIRA MAIA (AUTOR(A))

REGINA FERREIRA BENITES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (RÉU)

Outros Interessados:

DANILO MUNIZ DE CARVALHO (CONFINANTES)

GRAZIELLE VITAL DA SILVEIRA (CONFINANTES)

OLIVER GUILHERME DA SILVA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023370-55.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WESLEY 

FERREIRA MAIA, REGINA FERREIRA BENITES RÉU: ARACRUZ 

CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP W 

Vistos. Considerando que os documentos juntados com a petição de Id. nº 

16201488 não estão assinados pelo profissional emitente, nem 

devidamente acompanhados das respectivas guias ART, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040743-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PINHEIRO 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040743-02.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCOS 

PINHEIRO DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a 

comprovar o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. 

Ocorre que, como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Anoto que, nos termos dos julgados supra, o 

requerimento administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, 

sendo requisito essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada 

após 03.09.2014. No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data 

posterior à supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio 

requerimento administrativo. Além disso, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038432-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAFAEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038432-72.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

RAFAEL DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008868-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE SA PYLES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WHITAKER HUDSON PYLES OAB - DF42685 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE ANTONIA PINTO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão negativa do 

oficial de justiça, requerendo o que de direito.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019109-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRISON COSTA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019109-81.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JAIRISON 

COSTA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Jairison Costa da Cruz em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 12.04.2017 foi vitimado em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A 

inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 8198054). Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id. nº 

8327864). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 10519332). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº 10854931). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 10438684). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (Id. nº 10438684). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id nº 

8198133). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial na estrutura 

crânio facial. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 8198077) boletim de 

atendimento médico (Id. nº 8198103), bem como pela pericia médica judicial 

(Id nº 10438684), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei 

n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (Id nº 10438684) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura crânio facial, avaliada em 25% de 100, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 100% (B) x 25% (C) = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais). Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(12.04.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 30 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019109-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRISON COSTA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019109-81.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JAIRISON 

COSTA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Jairison Costa da Cruz em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 12.04.2017 foi vitimado em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A 

inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 8198054). Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id. nº 

8327864). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 10519332). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº 10854931). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 10438684). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (Id. nº 10438684). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 
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do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id nº 

8198133). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial na estrutura 

crânio facial. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. nº 8198077) boletim de 

atendimento médico (Id. nº 8198103), bem como pela pericia médica judicial 

(Id nº 10438684), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei 

n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (Id nº 10438684) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura crânio facial, avaliada em 25% de 100, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 100% (B) x 25% (C) = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais). Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(12.04.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 30 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034284-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG AMARO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/02/2019 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228428 Nr: 35643-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE CRISTINA BRANDÃO RIBEIRO, ANTÔNIA 

CATARINA BRANDÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA MARIA BORGES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT, JOAO CARLOS DA SILVA - 

OAB:11.309/MT

 Intime a parte executada a acerca da penhora realizada por intermédio da 

publicação desta decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente eventual manifestação (art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do 

CPC).

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789982 Nr: 44019-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE VELOSO RIBEIRO DIAS, PAULO JOSÉ 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950/MT, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA SABRINA S. 

GUIMARÃES - OAB:15.620, TALITHA LAILA RIBEIRO - OAB:14887/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). FERNANDO GARCIA BARBOSA, OAB/MT nº 17134, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888053 Nr: 21939-42.2014.811.0041
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 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: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRE MARIA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JASSON BORRALHO PAES DE 

BARROS - OAB:9937-B - MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). GIVANILDO GOMES, OAB/MT nº 12.635, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357977 Nr: 28277-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMERCIO PEÇAS E MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DROGA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9.429/MS, ELDA APARECIDA DOS SANTOS MENDEZ - 

OAB:8.436-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Intimo a parte Autora para que se manifeste quanto ao prosseguimento do 

feito no prazo de 15 dias, observando-se os requisitos do art. 524 do CPC.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821825 Nr: 28013-49.2013.811.0041

 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 DE FREITAS SOARES, URBANINHO DE 

PAULA SOARES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT, PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA 

SILVA - OAB:16.466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 

OAB:355, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, OAB/MT nº 9172-B, 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735782 Nr: 32170-36.2011.811.0041

 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: ROSALVO PEREIRA DA SILVA

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

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

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

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

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Intimo a parteRequerente para que, querendo, apresente suas 

Contrarrazões aos Embarbos de Declaração opostos, no prazo de 05 

dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134346 Nr: 19635-56.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA MENDES DE ASSIS FRANCO, BETANIA 

FRANCO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658, REGINA 

REVERDITO VIVEIROS - OAB:5.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). REGINA REVERDITO VIVEIROS, OAB/MT nº 5683, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243067 Nr: 11411-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY JORGE DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS ALBERT, MARISA BARRETO 

ALBERT, JORGE LUIS ALBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE BARRETO ALBER - 

OAB:19618/O

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO, OAB/MT nº 8713, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362286 Nr: 31984-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANO SANCHES

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

OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, ELISSON 

LUIS SANTOS SENA - OAB:8851, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Autor para que se manifeste acerca dos comprovantes de 

entrega da Carta de Citação juntados em fls. 130/131, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131663 Nr: 23724-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NÁPOLI, NÉRIO EDUARDO 

BENAVIDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VANDERLEI DA FONSECA, ZÉLIA 

GUEDES DOS SANTOS, CLAUDIA DE SOUZA, BENEDITO FRANCISCO EL 

HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 
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BATISTA - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição de fls. 

89/108.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785011 Nr: 38849-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ARANTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). WELBER COSTA BAIMA, OAB/MT nº 7870, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8533 Nr: 1338-16.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HIDEO MATSUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Azul - Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

GABRIEL ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327/B-MT, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). ADRIANE SANTOS DOS ANJOS, OAB/MT nº 18378, 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.: 1028864 Nr: 36254-41.2015.811.0041

 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: WELMA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JOSÉ JASPER NERIS, MARIA 

TERESINHA JASPER

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

HIGA - OAB:14500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN DE SOUZA PAIVA 

- OAB:18982-MT, JONATHAN PAIVA - OAB:18.982-MT

 O MM Juiz proferiu a seguinte deliberação:

“Vistos,

1. Declaro encerrada a fase instrutória.

2. Dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis de forma sucessiva, primeiro à parte autora, 

depois o Réu, também por 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação e assegurada vista dos autos, nos termos do art. 364, § 2º do 

CPC/2015.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1029102 Nr: 36351-41.2015.811.0041

 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: MARINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, JOAQUIM 

MARINHO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETH GOMES DA NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O

 Em que pese a renúncia de fls. 76, entendo que a representação 

processual do requerido foi regularizada face a consituição de novo 

procurador às fls. 87 dos autos em apenso - Código 1070750.

 Aguarde-se o cumprimento das deliberações no feito em apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131765 Nr: 23778-34.2016.811.0041

 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: FEDERAÇAO DOS EMPREGADOS NOS GRUPOS DO 

COMERCIO DO ESTADAO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA HIPERMERCADOS (GRUPO PÃO DE 

AÇUCAR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, Livia Jardim Coelho Koga - 

OAB:72.211, THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI - OAB:190008

 Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que entendem necessárias e 

justifiquem o que pretendem com elas comprovar.

Anoto a necessidade de tal providência porque, em que pese a parte 

autora tenha se manifestado às fls. 100 sobre provas que pretende 

produzir, tal oportunidade ainda não foi dada à requerida.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1029102 Nr: 36351-41.2015.811.0041

 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: MARINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, JOAQUIM 

MARINHO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETH GOMES DA NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O

 Aguarde-se a instrução determinada no feito em apenso, para posterior 

julgamento em conjunto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1105704 Nr: 12835-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MACINI - OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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: INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA 

EPP, portadora do CNPJ nº 05.683.587/0001-02, sobre o valor total de R$ 

5.762,28 (cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e oito 

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. 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. 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 15 

(quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a 

de que, no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 

(um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período 

este em que a prescrição estará suspensa. Decorrido o prazo de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). Anoto que, 

já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo 

(BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado . Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 731949 Nr: 28098-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINTRAESCO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - 

OAB:8328/MT, LETICIA PELISSARI MOLINA - OAB:14652, MARCOS 

ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, MARCOS MOREIRA MACIEL - 

OAB:15392/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER EDUARDO DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8890/MT

 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 SINTRAESCO-MT, portador do CNPJ 

nº 01.671.226/0001-87, sobre o valor total de R$ 37.140,19 (trinta e sete 

mil, cento e quarenta reais e dezenove centavos).2.RENAJUD:Por outro 

lado, caso a penhora de numerários resulte infrutífera ou insuficiente, 

D E F I R O  o  p e d i d o  d e  b u s c a  j u n t o  a o  s i s t e m a 

RENAJUD.3.SERASAJUD:Considerando que, regularmente intimada, a 

parte executada não efetuou o regular pagamento do débito, DEFIRO o 

pedido para o fim previsto no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, 

aplicável ao cumprimento de sentença por força do § 5º do mesmo 

dispositivo, pelo que fica desde já autorizada a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, devendo, para tanto, ser 

oficiado o órgão competente, via Sistema SERASAJUD.4.DELIBERAÇÕES 

FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas via sistemas 

judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o 

pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte executada, via 

advogado, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique quais são e 

onde estão os bens sujeitos à penhora e os seus respectivos valores, 

exiba prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 

ônus.Advirta a parte executada de que a sua omissão será considerada 

ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de vinte por cento do 

valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito 

da parte exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo 

de outras sanções de natureza processual ou material (art. 774, inciso V, 

do CPC).Não havendo manifestação por parte da executada, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 134213 Nr: 19523-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KOSMOS CONTABILIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO SEVERINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MADALENA GOMES 

PEDRINI - OAB:7110, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CÁSSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT, SÉRGIO MARCOS LERMEN - 

OAB:8052

 Vistos. 1. RENAJUD: Considerando que a penhora de numerários restou 

insuficiente, DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD. 2. 

INFOJUD: Em caso de resultado negativo também na busca de veículos, 

DEFIRO consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração de imposto 

de renda do último ano da parte executada, sendo certo que os 

documentos obtidos através da Receita Federal, via sistema INFOJUD, 

deverão ser mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante o sigilo 

dos mesmos, nos moldes do art. 477 da CNGC. 3. CEI: INDEFIRO o pedido 

de consulta pelo Juízo à Central Eletrônica de Integração e Informações – 

CEI. 4. DELIBERAÇÕES FINAIS: Em caso de, mesmo realizadas todas as 

buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens 

hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa. Decorrido o prazo de de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). Outrossim, 

anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado . Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 99516 Nr: 14005-53.2002.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR VIEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:1516/RO, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Vale Corrêa Jr. - 

OAB:7855-PA

 Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de carência da ação levantada pela 

parte requerida e, por conseguinte, JULGO EXTINTO, sem julgamento do 

mérito, o presente feito, o que faço com fulcro no artigo 267, inciso VI, do 

Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 485, VI, CPC/2015), aplicável 

in casu em razão do disposto no art. 1.046, § 1º, do atual Diploma 

Processual.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de 

Processo Civil de 1973. Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

retornem os autos para levantamento da restrição lançada no veículo via 

Sistema Renajud.Ao final, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1038651 Nr: 40911-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA BENEDITA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FÁBIO ROBERTO DE 

ALMEIDA TAVARES - OAB:147.386/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Portanto, DETERMINO a produção da prova pericial, pelo que NOMEIO 

como perito 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.Para 

tanto, INTIME-SE a parte requerida, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, acoste ao feito o contrato original de fls. 90/95, sob pena de restar 

prejudicada a produção da prova pericial. Como quesitos do Juízo, deverá 

o senhor perito responder, fundamentadamente, se as assinaturas 

apostas às fls. 90/95 são da parte autora. Apresentado o contrato, 

INTIME-SE a empresa supracitada via email, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente proposta de honorários, assim como indique o 

nome e os dados de qualificação profissional do perito que desempenhará 

o encargo. Havendo escusa, retornem os autos conclusos para nova 

nomeação de perito.Em caso de concordância, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a 

proposta de honorários, nos termos do art. 465, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de 

honorários, intime-se o perito para que se manifeste a respeito em cinco 

dias, remetendo os autos conclusos a seguir para arbitramento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 886294 Nr: 20734-75.2014.811.0041

 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: IRACILDO FAUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

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

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, FLÁVIA SILVA RIBEIRO - 

OAB:13240-B, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, MARLON 

HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 O MM Juiz proferiu a seguinte deliberação:

“Vistos,

1. Declaro encerrada a fase instrutória.

2. Dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis de forma sucessiva, primeiro à parte autora, 

depois o Réu, também por 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação e assegurada vista dos autos, nos termos do art. 364, § 2º do 

CPC/2015.

 3. Após, conclusos para sentença.

4. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936645 Nr: 52914-47.2014.811.0041

 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: GILBERTO OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRACY COELHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOCK CAVALCANTE DA 

SILVA - OAB 6091 - OAB:6.091/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806435 Nr: 12914-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE, 

RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - 

OAB:19.124/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls 87 , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809850 Nr: 16336-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO SANCHES, EDITH ÍTALA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO BUSIQUIA, JOÃO NUNES 

DA CUNHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021, RAFAELA LUIZA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:17862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, marcos vinicios oliveira ferreira da 

silva - OAB:19.662/O, Odair Aparecida Busíquia - OAB:11564-A MT

 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.: 815270 Nr: 21724-03.2013.811.0041

 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: RNG, NILMA GOMES NEPONUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUROS UNIMED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16636, Marcio Alexandre Malfatti - OAB:139.482/SP

 Vistos,

O advogado possui legitimidade para pleitear a reserva dos honorários 

contratuais nos autos da causa em que atuou, bastando, para tanto, 

apresentar a cópia do contrato, conforme dispõe o artigo 22, § 4º da Lei n. 

8.906/94.

In casu, o advogado da parte autora apresentou cópia do contrato (fls. 

156/158). O referido instrumento não foi assinado pela representante legal 

do autor. Inobstante a isso, verifico que ela anuiu com o levantamento dos 

valores, no percentual ali estipulado, aderindo, portanto, às suas cláusulas 

(fls. 152).

Acrescento, por oportuno, que o valor contratado a título de honorários 

contratuais, no percentual de 18% do proveito econômico obtido, não se 

revela desproporcional, razão pela qual o levantamento dos valores não 

acarretará prejuízos ao infante.

D’outra banda, registro que, anteriormente a manifestação do MPE, o 

pedido de reserva e transferência dos honorários contratuais havia sido 

efetuado pelo causídico, não tendo, contudo, o Parquet se manifestado 

quanto a essa pretensão, presumindo-se, com a omissão, aquiescência.

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo procurador do autor às fls. 

152, autorizando a transferência para a conta por este indicada do valor 

de R$ 16.300,000 (dezesseis mil e trezentos reais).

Cumpram-se as demais determinações constantes no decisum de fls. 

162v e, em seguida, arquivem-se.

Int.

Ciência ao MPE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016157-32.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VALBERTO MARCAL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016157-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

VALBERTO MARCAL ALVES REQUERIDO: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA. W 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, a sanear 

o processo, nos termos do art. 357 do CPC. Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. A matéria versada nos autos evidencia 

uma relação de consumo, ex vi arts. 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplica-se ao caso sub judice as normas e princípios 

do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez 

evidenciada a hipossuficiência da parte requerente, INVERTO o ônus da 

prova. A requerida alegou, em sede de preliminar, a decadência para a 

propositura da ação, sob o argumento de que é aplicável o art. 26, inciso II, 

do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, para analisar a 

referida preliminar, verifico ser necessário o esclarecimento da vigência 

da garantia do bem, assim como a juntada do inteiro teor dos autos 

anteriormente propostos pela parte autora perante o 1º Juizado Especial 

Cível desta Comarca (autos nº 0056762-94.2016.811.0001). Com efeito, tal 

informação e documentos são indispensáveis para a análise da 

decadência, por serem causas impeditivas do prazo decadencial[1]. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar documentos comprobatórios do termo final da garantia do bem, 

assim como juntar aos autos fotocópia integral do feito supracitado. Uma 

vez atendida a determinação judicial pela parte requerida, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestarem nos autos 

quanto à ocorrência da decadência, nos termos do disposto nos artigos 9º 

e 10º, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

27 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO NA PINTURA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

VENDEDORA. PRESENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. I- Pela teoria da asserção, a concessionária tem 

legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do processo, no qual 

o adquirente de veículo zero quilômetro busca reparação por danos 

material e moral em face de vício na pintura, que supostamente implica em 

avaria prévia. II- O início da contagem do prazo de decadência para a 

reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o 

encerramento da garantia contratual, consoante entendimento doutrinário 

e jurisprudencial. Se a reclamação acerca do vício aparente se deu ainda 

no prazo de garantia, afastada está a prejudicial de decadência. III- O 

consumidor que compra um veículo novo pretende obter tranquilidade e 

segurança, dele usufruindo por tempo razoável sem que apresente falhas 

ou defeitos. Logo, sofre dano moral aquele que compra veículo novo com 

vício redibitório aparente, não sanado pelo fornecedor nas diversas 

tentativas de solução. IV- Conforme entendimento do STJ, tanto a 

concessionária quanto o fabricante respondem pelos danos moral e 

material decorrentes dos vícios aparentes observados em veículo novo. 

V- A indenização por dano moral deve ser fixada com vista aos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. V- Recurso conhecido, preliminar e 

p re jud ic ia l  re je i tadas  e  mér i to  p rov ido . “ (TJMG;  APCV 

1.0024.13.376523-0/001; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 

21/08/2018; DJEMG 31/08/2018).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007103-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELI DA COSTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 1007103-08.2018.8.11.0041 AUTOR(A): KELI DA 

COSTA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. 

Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

KELI DA COSTA PEREIRA, em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

19.12.2017, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 12329941- 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 14412358- Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 14412358- 

Pág. 2/3). A requerida não ofereceu peça contestatória. É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Da Revelia da Requerida 

Citada, a ré deixou transcorrer o prazo in albis o prazo para contestar, 

como certificado no id. 15572834- Pág. 1. O art.344 do CPC dispõe: “Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Deste modo, 

DECRETO a sua revelia, presumindo-se verdadeiros todos os fatos 

alegados pelos requerentes. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora 

foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial 

no membro tornozelo esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e 

o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 

12327462- Pág. 11/12), boletim de atendimento médico (id. 12327528- Pág. 

12/14), bem como pela pericia médica judicial (id. 14412358- Pág. 2/3), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (tornozelo esquerdo), de média 

repercussão, avaliada em 75% de 25% de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO TORNOZELO ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que 

tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (19.12.2017), nos termos da Súmula 580 do 
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STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030755-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030755-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSIAS 

RODRIGUES PORTO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por Josias Rodrigues Porto em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. A parte autora foi devidamente 

intimada para emendar a petição inicial, com o fito de acostar aos autos o 

prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id. nº 

15397491). Todavia, consoante certificado constante no movimento Id nº 

16673107, a parte autora deixou de atender a determinação judicial, tendo 

quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Ocorre que, no julgamento do 

RE 631.240 RG/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 
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suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 27 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032479-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BRUNELLI DE ARRUDA MARTINS (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032479-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRUNA 

BRUNELLI DE ARRUDA MARTINS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por Bruna Brunelli de 

Arruda em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. A parte 

autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o fito 

de acostar aos autos o prévio requerimento administrativo, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil (Id. nº 15751840). Todavia, consoante certificado constante 

no movimento Id nº 16668188, a parte autora deixou de atender a 

determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. 

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240 RG/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, 

interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o 

Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, 

decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio 

requerimento administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os 

julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 27 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031282-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031282-06.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDIVALDO 

JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT proposta por Edivaldo Jose da Silva em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. A parte autora foi devidamente intimada para 

emendar a petição inicial, com o fito de acostar aos autos o prévio 

requerimento administrativo, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id. nº 

15456873). Todavia, consoante certificado constante no movimento Id nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 96 de 458



16666150, a parte autora deixou de atender a determinação judicial, tendo 

quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Ocorre que, no julgamento do 

RE 631.240 RG/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 27 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029722-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDIANE SILVA ALENCAR (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029722-29.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LEYDIANE 

SILVA ALENCAR REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por Leydiane Silva Alencar em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. A parte autora foi devidamente 

intimada para emendar a petição inicial, com o fito de acostar aos autos o 

prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id. nº 

15349626). Todavia, consoante certificado constante no movimento Id nº 

16665086, a parte autora deixou de atender a determinação judicial, tendo 

quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Ocorre que, no julgamento do 

RE 631.240 RG/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 
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ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 27 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033413-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SENA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033413-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO 

DE SENA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Adair 

Tavares Dias em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. A 

parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o 

fito de acostar aos autos o prévio requerimento administrativo, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil (Id. nº 15749191). Todavia, consoante certificado constante 

no movimento Id nº 16668826, a parte autora deixou de atender a 

determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. 

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240 RG/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, 

interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o 

Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, 

decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio 

requerimento administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os 

julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 
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que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 27 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008546-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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, / /201 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037426-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DA LUZ SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO DA LUZ SILVA OAB - MT6777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLI ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Certifico e dou fé, que a parte autora, 

embora intimada nada manifestou, posto isso, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

de andamento ao feito, sob pena de extinção. Cuiabá - MT, 27 /11 /2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000544-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem 

que a parte autora apresentasse impugnação à contestação tempestiva. 

Cuiabá - MT, 27 / 11 /2018 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022948-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BISPO (AUTOR(A))

ERMELITA CAMILA DE SOUZA BISPO (AUTOR(A))

DOMINGOS DO CARMO SILVA SIQUEIRA (AUTOR(A))

CLAUDIO JOSE DE CARVALHO (AUTOR(A))

ERLEY PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

OVIDIA LEITE DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO (AUTOR(A))

QUEZIA XAVIER DELMONDES BENICIO (AUTOR(A))

FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

SONIA MARIA BRITO SIQUEIRA (AUTOR(A))

LUCILENE MARTINS PAIVA (AUTOR(A))

CACILDA LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem 

que a parte autora apresentasse impugnação à contestação tempestiva. 

Cuiabá - MT,27 /11 /2018 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1029991-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA FERNANDES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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, considerando que foram enviadas 

duas correspondências e nenhum AR retornou até o presente momento, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para requerer o que de 

direito, (se deve ser expedida nova correspondência ou carta precatória), 

no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 27 /11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013292-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAALIEL UMBELINO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 
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DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE OAB - DF29645 

(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 apelada (requerente ) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27 /11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019055-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LARA SOARES (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))

 

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 apelada (requerente ) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024469-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO VIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 apelada (requerente ) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27 /11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001576-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYHEGO ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA (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))

 

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 apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022861-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ANTONIA DE SOUZA E 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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 apelada (requerente ) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023257-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ALVES SANTIAGO (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))

 

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 apelada (requerente ) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029958-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA GONCALVES DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

MARCIANO GONCALVES DE SOUZA (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))

 

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 apelada (requerente ) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003487-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003487-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, interpôs embargos de declaração em face da 

sentença proferida, ao argumento de que a mesma incorreu em omissão 

quanto ao termo inicial da correção monetária, que deveria ser fixada a 

data do efetivo desembolso, bem como, que os recibos alocados se 

repetem. Por fim, requer seja acolhido os presentes embargos de 

declaração para alterar o marco inicial da correção monetária, reduzindo a 

condenação por DAMS para R$ 2.426,04. É o relatório. Decido. Inicialmente 

cabe destacar que os embargos de declaração têm como norte as 
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previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do 

CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de ser, se a 

decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição 

ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só 

poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de 

declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso em 

apreciação o Embargante alega existência de omissão na aplicação da 

correção monetária sobre as despesas medicas e hospitalares 

reembolsáveis pelo seguro DPVAT, modificando as conclusões no julgado. 

Pois bem. Da análise da sentença embargada, observa-se que de fato, os 

aclaratórios merecem parcial acolhimento, visto que a matéria encontra-se 

pacificada nos Tribunais, seguindo a orientação da Colenda Corte 

Superior, no sentido de incidir a correção monetária a partir do efetivo 

desembolso. No mesmo sentido é o posicionamento do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – [...] – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – 

RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – 

NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO 

REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, DO 

STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Gastos 

hospitalares com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados 

através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente 

presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo 

causal entre os eventos. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

efetivo prejuízo e os juros de mora devem incidir desde a citação, 

conforme estabelece o artigo 405, do Código Civil e a Súmula nº 43, do 

STJ. [...]”. (TJMT - Ap, 9652/2013, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no 

DJE 26/07/2013) "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- DAMS - PRELIMINAR 

- ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - REEMBOLSO DE DESPESAS 

MÉDICAS E HOSPITALARES - NEXO CAUSAL - DEMONSTRAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. [...] . Restando 

suficientemente comprovado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e o recibo que demonstra os gastos com o tratamento 

fisioterápico necessário, correta a condenação da seguradora no 

pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS). A correção 

monetária incide da data do desembolso da quantia pela autora”. (TJMT - 

Ap, 86451/2011, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/02/2012, Data da publicação no 

DJE 27/02/2012) Outrossim, a matéria já se encontra sumulada consoante 

se infere do Verbete nº 43 do STJ, in verbis: “Incide correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. Desse 

modo, uma vez que a sentença fixou a incidência da correção monetária a 

partir da data do sinistro, é de corrigir o apontado vício. Por outro lado, não 

merece prosperar a alegada omissão, contradição e obscuridade no 

tocante aos recibos apresentados, já que a decisão atacada contém 

extensa e clara motivação, da qual não destoam suas conclusões. Assim, 

nesse ponto, a embargante objetiva apenas o reexame da causa com a 

atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de 

embargos de declaração. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da decisão dever ser feita, se for o caso, pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição 

de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são os remédios 

processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou 

reexaminar provas. A propósito segue os seguintes julgados do nosso e. 

Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO 

DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos embargos de 

declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo 

embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a matéria já apreciada.” 

(TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 

25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA 

- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de declaração não se 

prestam à revisão de entendimento e nem a reexame da prova, mas à 

correção de contradição, obscuridade ou omissão, que no caso não se 

verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, TRIBUNAL 

PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no DJE 

26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o presente 

Embargos de Declaração, a fim de determinar que a correção monetária 

sobre o reembolso das despesas médicas tenham o seu termo inicial a 

partir da data do efetivo desembolso, mantendo os demais termos da 

sentença, tais como consignados. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de novembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 9ª Vara Cível da Capital 

1027439-67.2017.8.11.0041 REGIANE ALVES COELHO e outros RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A 

seguradora demandada interpôs embargos de declaração em face da 

sentença proferida nos autos, ao argumento de que a mesma incorreu em 

contradição, ao ponto que o autor não decaiu de parte mínima e, portanto, 

cabível reconhecer a sucumbência recíproca das partes e distribuir entre 

elas as despesas e os honorários advocatícios. Por fim, requer seja 

conhecido e provido os presentes embargos de declaração, para o fim de 

afastar a omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes 

reformar o presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe 

destacar que os embargos de declaração têm como norte as previsões 

inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, 

o seu ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024982-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO REIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024982-62.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARNALDO REIS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 103 de 458



ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012891-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MELCHIOR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, / /201 . Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019186-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MOTA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, / /201 . Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014157-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ZENAIDE BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT0014645A-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))

 

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, / /201 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005622-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

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,28/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017888-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANE LARA DO AMARAL (AUTOR(A))

AUREA LARA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-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,28/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024893-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (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))

 

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,28/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019198-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (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))

 

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,28/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002186-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE VALERIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VANIA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

JARED PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

ANA NATALIA CARDOSO LANSANA (AUTOR(A))

MARIA ANALIA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CELSO MARQUETTI (AUTOR(A))

ADELAIDE DOS SANTOS MORAES (AUTOR(A))

LUSINETE LEMOS MARQUES (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA ZANELLI (AUTOR(A))

VIVIANE EVA SANTANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

ANTONIA PIRES LAURENTINO (AUTOR(A))

DELCIO JOSE DARIVA (AUTOR(A))

PAULO ARAUJO (AUTOR(A))

ADENIO ALENCASTRO DE SA (AUTOR(A))

MARIA DE LURDES DARIVA (AUTOR(A))

MARIA ESTEVAM DE CARVALHO SOUSA (AUTOR(A))

LUIZ KLEBER CLARENTINO DE SOUSA (AUTOR(A))

DONIZETTI BASTOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-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,28/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008683-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (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, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 28/11/201 . Juliene Alini 
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Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013249-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISIMAIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

L. E. M. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT,28/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005301-72.2018.8.11.0041

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)

 

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 impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - 

MT,28/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028400-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETTORE DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT24795/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/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,28/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036253-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PAULA DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036253-68.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VILMA PAULA DAS NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 
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erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011075-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOEL MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO POSSUI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDMUNDO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROMILDA ALVES COSTA ELLER (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIADO PNEUS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GERALDO JOAO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

GEORGES CHUCKRALLASH NASR (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERTO CEZAR DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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, 28 / 11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004122-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (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, 28/11/2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003354-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (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, 28/11/2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005559-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/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, 28/11/2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022183-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (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, 28/11/2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1023085-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MARCONDES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (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, 28 / 11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014504-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUCARELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIOMARA PITTHAN DE OLIVEIRA CHIROLI - ME (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, 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, 28 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028687-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EULLER FELIX DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 28 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032430-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. M. D. A. (AUTOR(A))

RENATA SILVA DE MAGALHAES (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))

 

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 apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 28 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032183-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M RAMOS COMBUSTIVEIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI OAB - MT7140-B (ADVOGADO(A))

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/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 apelada (requerida) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 28 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022043-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR 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)

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, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 28 / 11 /2018 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022313-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M E M RECUPERACAO E MANUTENCAO DE SEMI- REBOQUES EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (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 OS EMBARGOS MONITÓRIOS tempestivos, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 28 / 11 /2018 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021394-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F A G LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA (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, 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, 28 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008905-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (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 apelada (requerida) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 28 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015543-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINDES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES JUNIOR OAB - 

MT18073/E (ADVOGADO(A))

Breno de Almeida Correa OAB - MT15802/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT0006882A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 28 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022705-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 28 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036810-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARTINS DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (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))

 

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 apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 28 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022994-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DUTRA (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))

 

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 apelada (requerente ) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 28 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017442-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NORIVALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/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))

 

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, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 08/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025835-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA NASCIMENTO DE JESUS (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))

 

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, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 08/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021625 Nr: 32739-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO GRASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:MT-8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 791888 Nr: 45975-22.2012.811.0041

 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: ESPOLIO DE SANDRA REGINA MENEZES MONTEIRO, 

RAISSA MONTEIRO TETILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, 

MARCONDES COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664, VANIA REGINA MELO FORT - OAB:4378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA 

- OAB:12.572/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - 

OAB:9.223/MT, ELY MACHADO DA SILVA - OAB:9.620/MT, FLÁVIA 

CAROLINE TAQUES - OAB:9131, FLÁVIO GERALDO DE AZEVEDO - 

OAB:6.368 OAB/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, JORGE 

LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR 

- OAB:OAB/MT 8.578, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT, WLAMIR ASSAD DE 

LIMA JÚNIOR - OAB:7.533/MT

 Vistos etc.

Verifica-se que foi dado provimento ao AI n. 1009260-77.2018.8.11.0000, 

que declarou a nulidade dos atos processuais a partir do decisório de 

22/05/2015.

Posto isso, manifestem-se as partes acerca da possibilidade de 

conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Cumpra-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 429726 Nr: 10795-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO METELLO SIQUEIRA

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

MERCANTIL - GRUPO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:137.331/RJ

 Vistos etc.

Expeça-se o competente ofício, conforme requerido pelo exequente às fls. 

550 e já determinado às fls. 483/483-verso.

Cumpra-se. Após, em nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 846772 Nr: 50361-61.2013.811.0041

 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: CARLITO SOUZA SANTOS

 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

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC. CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, 

esta arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma prevista no artigo 

85, §§ 2° e 8°, do CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1062494 Nr: 52125-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI 

ME, OTC COMÉRCIO DE MOTICICLETAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 72/77.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora por edital (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 847560 Nr: 51053-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEN CRISTINA FORTALEZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Ausentes outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância do 

vencido em demanda judicial não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, os Embargos Declaratórios pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido no decisum. 

Mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 17981 Nr: 12180-11.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA MARIA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDREA C. MAURO MARTINS - 

OAB:6.155/MT, JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10.384-B, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Vistos etc.

As partes realizaram acordo administrativo para pagamento, com entrada 

e dezessete parcelas de R$ 1.737,01, o qual foi homologado e 

determinada a suspensão do feito até o seu adimplemento.

Verifica-se que há nos autos valores penhorados e vinculados à Conta 

Única, na quantia de R$ 10.564,66, extrato em anexo, o que nada interfere 

no acordo administrativo, cabendo a parte executada requerer o que 

entender de direito a respeito da quantia, seja para convalidá-la em 

adimplemento do acordo até o seu montante, ou para levantamento diante 

do débito parcelado.

A exequente manifestou às fls. 331, pugnando para liberação das 

penhoras e pela baixa da restrição perante o SERASA.

Posto isso, intime-se as partes a fim de que informem se o acordo foi 

integralmente cumprido, bem como para que deliberem acerca da quantia 

penhorada nos autos.

Proceda-se a exclusão do nome da executada perante o Serasa, 

anteriormente inscrita por meio do ofício de fls. 279 e 281.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 899526 Nr: 29469-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETH DO CARMO CORREA MARQUES FERREIRA, 

REUMAR APARECIDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15600/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão manteve a sentença de piso, que julgou 

improcedente os pedidos iniciais, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 789731 Nr: 43757-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDYANE BRITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9827

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 243/245.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 867402 Nr: 7465-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN MARA ALBUQUERQUE 

FELICIO - OAB:13161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 Vistos.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, REMETAM-SE os autos para a Central de Conciliação para 

designação de sessão de conciliação.

Designada a audiência de conciliação INTIMEM-SE os advogados que 

deverão comparecer acompanhados das partes, independentemente da 

intimação das mesmas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1329150 Nr: 15421-94.2018.811.0041

 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: ANTÔNIO VICENTE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PERES DO PINHO - 

OAB:17896/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo 

Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT.

Após, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1328232 Nr: 15223-57.2018.811.0041

 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: ELZA BENEDITA ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE LIMA, CLEUDES DA COSTA 

BRANDÃO, SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN IGNÁCIO VATTOS DE 

BASTIANI - OAB:25.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 927015 Nr: 47667-85.2014.811.0041

 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: ARIANE SILVA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOMINGOS DA SOLEDADE, 

GONÇALINA GRACINA SOLEDADE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o período de 60 dias requerido 

pela parte autora, para suspensão do feito (fl. 189), findou-se em outubro, 

determino a intimação da parte autora para impulsionar o feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 736192 Nr: 32598-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL DOMINGOS DE JESUS FILHO, MARIA 

OSVALDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FERRONATO PEDRO - 

OAB:19630/O, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - OAB:9128/MT, 

Rafael Alencar Cantão - OAB:22743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o protesto de títulos judiciais está se tornando uma 

ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o 

credor que tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora 

nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, DEFIRO o pedido da 

parte exequente de fls. 92/93.

Comprovado o recolhimento da taxa judiciária às fls. 93, DETERMINO que a 

Secretaria expeça certidão de crédito, com menção ao trânsito em julgado 

e a menção expressa aos valores, juros e correção monetária, 

entregando-a a parte credora para que se proceda o protesto do julgado.

Insta mencionar que o protesto será realizado pela parte interessada, sob 

a sua inteira responsabilidade, na forma da Lei n. 9.492/97.

 Em seguida, intimem-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 929575 Nr: 49050-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEY NUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S/A, MIRASSOL 

CORRETORA ADMINISTRADORA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE 

SEGUROS LTDA, ALLIANCE CUIABA PINTURAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BARRETO PASSADORE 

- OAB:3978/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:17761-A, KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - OAB:MT 

18.896

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 449/453.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1121913 Nr: 19634-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECOL ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se o transito em julgado.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 33/35.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação PESSOAL 

da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 859331 Nr: 1205-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAIL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA, 

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON OLIVEIRA & CIA LTDA ME, 

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OLIVEIRA, IVONE APARECIDA REOLON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 159/163.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 925917 Nr: 47076-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREIZE VANE ALVES VEIGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDILSON NOGUEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FIORENZA DE SOUZA - 

OAB:8.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 76 em razão dos honorários sucumbenciais, já que a parte abriu 

mão da execução quanto ao principal.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação PESSOAL 

da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 954276 Nr: 2235-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREIZE VANE ALVES VEIGAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDILSON NOGUEIRA CUNHA, FRANCISCO 

MACEDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FIORENZA DE SOUZA - 

OAB:8.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 73 em razão dos honorários sucumbenciais, já que a parte abriu 

mão da execução quanto ao principal.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação PESSOAL 

da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757755 Nr: 9956-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMOTORS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE CASTRO ASSIS - 

OAB:131933, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 260/269.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1296128 Nr: 7168-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR MOREIRA JARDIM EPP, CÉSAR MOREIRA 

JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 114/116.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 804614 Nr: 11074-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILEI SOUZA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRAMENTO COMERCIO DE GAS LTDA- ME, 

JOÃO CUSTODIO DA SILVA, RAELSON DA SILVA RIBEIRO, ROBSON 

FREIRE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 80/82.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1133348 Nr: 24329-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA HARDMAN MEDINA DOS SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676, SYRHAM MARIA DE ARRUDA R. FONSECA - OAB:20.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 167/169.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1037934 Nr: 40562-23.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKY RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BARBOSA ALVES, NELMAIR SILVA 

CORREA ALVES, RAONNY ARRUDA FALCÃO, IZABEL ZERA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENI APARECIDA 

FARINÁCIO - OAB:4.747/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11.495

 Vistos etc.

Verifica-se que o Condomínio requereu o parcelamento da quantia inerente 

a condenação em honorários sucumbenciais.

No mais, nota-se que há pendência de duas parcelas para o adimplemento 

total do débito.

Posto isso, DETERMINO a intimação do CONDOMÍNIO, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito remanescente, sob pena de 

execução forçada, bem como para informar se o acordo entabulado com 

os requeridos de fls. 143/144 foi integralmente cumprido a fim de propiciar 

a extinção do feito.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 823687 Nr: 29768-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO ROSA OKDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A, 

AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA, AGM PARTICIPAÇÕES LTDA, MUDAR 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MUZZI - OAB:13160

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

A executada MUDAR se encontra em recuperação judicial, e sabe-se que 

o crédito exequendo deve ser habilitado no juízo da recuperação nos 

termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

Posto isso, intime-se o exequente a fim de que informe se já providenciou 

a sua habilitação perante o juízo da recuperação, tendo em vista a 

impossibilidade do deferimento de atos executórios por este juízo, bem 

como para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 95860 Nr: 5335-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLOS LEÃO 

PRESA, FABIANA HERNANDES MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTUNES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT

 Vistos etc.

Expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado, tendo em vista a 

ausência de efeito suspensivo nos autos de embargos de terceiro.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1276137 Nr: 456-14.2018.811.0041

 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: JOANIR BATISTA CONSTANTNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLOS 

LEÃO PREZA, FABIANA HERNANDEZ MERIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERGHI 

- OAB:905-A

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Cumpra-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 233238 Nr: 2573-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. C. O. X, HONORINA GONÇALVES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA, TRANSBALAN 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Campos Oliveira - 

OAB:14128, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8.617/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT, VALMIR BRITO DE MORAES - 

OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo requerido pela autora de fls. 1909, 

pelo prazo de quinze dias.

Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 166025 Nr: 15815-92.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6.522, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/PE 808-A, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - 

OAB:11.287/MT, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - OAB:DF/16.785

 Ausentes outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância do 

vencido em demanda judicial não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, os Embargos Declaratórios pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido no decisum. 

Mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 892827 Nr: 25108-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE RANGHETTI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300-B, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, 

HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT

 Dessa forma, INDEFIRO o pedido de EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DA AÇÃO 

EM DECORRÊNCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e determino o regular 
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prosseguimento do feito até a liquidação do débito, se for o 

caso.Transcorrido o prazo recursal do presente decisório, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para o processamento do recurso de 

apelação interposto nos autos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1029261 Nr: 36448-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA CINTIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO E PRATA

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

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME BANDEIRA RODRIGUES 

- OAB:41259

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão manteve a sentença que julgou improcedente 

os pedidos iniciais, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1033484 Nr: 38357-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ PEREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA 

SILVA - OAB:MT 19.856, ESTACIO CHAVES DE SOUZA - OAB:MT 

19.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9995/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão manteve a sentença que julgou improcedente 

os pedidos iniciais, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1130680 Nr: 23271-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTOVÃO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERO EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES 

DE MIRANDA - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546, UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 168/177.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 820831 Nr: 60220-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ARTUSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NG DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA R. DANTAS - 

OAB:8140-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669A

 Vistos etc.

Com o retorno dos autos Código 820830, do E. Tribunal de Justiça, 

verifica-se que as partes entabularam acordo naquele feito que põe fim 

também a presente demanda.

Posto isso, considerando o consenso esboçado pelas partes, 

HOMOLOGO por sentença os acordos entabulados pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Traslade-se cópia do termo de acordo de fls. 131/132 dos autos Código 

820830 ao presente feito, a fim de que faça parte integrante da presente 

sentença homologatória.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 820830 Nr: 27049-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NG DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ARTUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2.669-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:8140

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando o acordo homologado em sede recursal, remetam-se os 

autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 722622 Nr: 18167-76.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAPPLIFT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16785/O, 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

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

OAB:31.453 SP, MARIA APARECIDA MARINHO DE CASTRO - OAB:

 I) JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, para CONDENAR a requerida:I.a) ao pagamento de 

indenização por perdas e danos materiais no importe de R$ 290.467,91 

(duzentos e noventa mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e 

um centavos), referente ao prejuízo decorrente das reparações 

realizadas pela empresa Atlas Schindler a fim de resguardar a integridade 

dos equipamentos e usuários; montante sobre o qual deverá incidir juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do desembolso.I.b) ao 

pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais); importância que considero ponderada e 

razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito, a ser acrescida de juros de mora em 0,5% (meio por 

cento) ao mês, até 10 de janeiro de 2003, após 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data;I.c) ao 

pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária que 

arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma 

do art. 85, §2° do CPC;II) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 
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RECONVENCIONAL, com resolução do mérito e amparo no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil;II.a) CONDENO a parte requerida/reconvinte ao 

pagamento da verba honorária, esta arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para a requerente/reconvinda, na forma prevista no 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 796804 Nr: 3165-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA, ALEXANDRE FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RICCI DE LIMA - 

OAB:14.846-E, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10455/MT, 

RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19.124/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, constatou-se que a parte requerida não foi citada 

até o presente momento, requerendo a parte autora a citação por edital.

Denota-se que o feito data de 2013, constatou-se que a parte requerida 

não foi citada até o presente momento, conforme inúmeras tentativas.

Diante do exposto no artigo 257 do Código de Processo Civil que dispõe:

 “Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”

Conforme denota entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE 

INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DE 

DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO 

ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do réu por edital, devem ser 

esgotadas todas as formas possíveis para localizá-lo. Somente se 

infrutíferas tais diligências, se justifica a citação editalícia. Agravo Interno 

desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 (Acórdão), Relator: Paulo 

Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 16ª Câmara Cível).

Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte requerida, 

preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil, 

desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital da 

requerida.

Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.

Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no 

artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.

INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.

Após, INTIME-SE a parte requerente para impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 826437 Nr: 32363-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO CÔRTES MACEDO ME, ARMANDO 

CORTES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido da exequente de fls. 

142, por meio do qual requer a expedição de ofício a JUCEMAT a fim de 

verificar se a pessoa jurídica encontra exercendo suas atividades.

Em que pese o pedido formulado, a parte não demonstrou a 

impossibilidade de fazê-lo por meios próprios, não competindo a este Juízo 

praticar atos típicos de parte, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido.

Intime-se a exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1100344 Nr: 10699-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

RONDON DE ANDRADE PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO, 

LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: milton alves damaceno - 

OAB:, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3620

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo advogado 

em razão dos honorários sucumbenciais às fls. 157/159.

Retifique-se a capa dos autos fazendo a competente inversão.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 70249 Nr: 9920-92.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUTFI SALIM BOU RASLAN, NABHIA LOUTFI BOU 

RASLAM, JOÃO CARLOS VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIRDES REIS SOUSA DA SLVA, ISAAC 

PINTO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - OAB:4715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15.357/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2.669-A/MT

 Vostos etc.

Aguarde-se o julgamento do AI n. 1012257-33.2018.8.11.0000.

Após, conclusos para análise do pedido de adjudicação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081135 Nr: 2076-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 Vistos etc.

Primeiramente importante consignar que o depósito voluntário da 

executada é de todo tempestivo, uma vez que sequer havia sido 

formulado pedido de cumprimento pelos exequentes.

Diante da divergência constatada entre as partes, determino a remessa 

dos autos a contadoria judicial para elaboração do cálculo de crédito 

exequendo, levando-se em conta a quantia depositada pela seguradora às 
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fls. 127/135, sendo que a multa e honorários de 10% só incidirá sobre 

eventual quantia remanescente.

Após, intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042346 Nr: 42666-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DOS SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-19848-O, JULIANE BUSSOLARO - OAB:15.051/MT, 

MAGNA LAURA COSTA DELGADO - OAB:19162/O, RAFAELLA 

PEREIRA CORREA - OAB:18650/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 313/317.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000991-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ROGER DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Sentença Processo: 1000991-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DEIVID ROGER DE CAMARGO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Efetuado o cumprimento espontâneo da sentença, a parte 

exequente aduz haver saldo remanescente na quantia de R$ 74,84, 

requerendo o prosseguimento do feito. Da análise dos cálculos, 

verificou-se um saldo remanescente irrisório de R$ 74,84. Sobre a 

temática colho da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTES DA LEI 

Nº 10.395/95, ART. 13, IV E V SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 

E/OU VICE DIREÇÃO DE ESCOLA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 1973. ART. 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. A utilidade do ato processual 

deve sopesar que a busca por um “ideal exacerbado de justiça individual 

pode comprometer o ideal social de eliminação do litígio, mediante a 

recuperação do equilíbrio social”; 2. A efetividade não pode tornar-se um 

fim em si mesmo, motivo pelo qual se deve considerar o risco da 

eternização do processo; 3. Nessa esteira, o reconhecimento da extinção 

do feito, em razão do valor ínfimo, é medida que, em última análise, atende 

aos princípios da supremacia do interesse público, da igualdade e da 

r a z o a b i l i d a d e .  ( T J R S  –  A P  7 0 0 6 9 7 0 8 6 8 3  ( N º  C N J : 

0181062-07.2016.8.21.7000) Posto isso, e diante da diferença irrisória 

levantada, DECLARO liquidado o débito em razão do presente feito, e via 

de consequência, JULGO EXTINTA a execução de sentença, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Expeça-se alvará da quantia depositada em favor do exequente para 

conta indicada nos autos. Intime-se Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 28/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039355-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN JUNIOR DA SILVA GUERRA (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039355-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEN JUNIOR DA SILVA GUERRA 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 22/02/2019 às 11h28min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039479-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE PAULA (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039479-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DE PAULA 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 22/02/2019 às 11h44min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034826-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EODIR BUENO CINTRA (AUTOR(A))

DAVINA AFONSA PEREIRA CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO ZAGO (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034826-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVINA AFONSA PEREIRA CINTRA, EODIR BUENO CINTRA RÉU: OLIVIO 

ZAGO 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 USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO ajuizada 

por DAVINA AFONSA PEREIRA CINTRA e EODIR BUENO CINTRA em face 

de OLIVIO ZAGO, devidamente qualificados nos autos. Cite-se o 

requerido, a fim de que apresente defesa no prazo de 15 dias. Intime-se a 

autora a fim de que comprove a baixa da hipoteca e penhora averbados 

na matrícula do imóvel, sob pena de improcedência do pedido. DETERMINO 

a citação pessoal dos confinantes nominados na inicial e, por edital, com 

prazo de 30 dias, os confinantes e os interessados ausentes incertos e 

desconhecidos, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 

246, § 3º e 259, incisos I e III do CPC). INTIMEM-SE por via postal para que 

manifestem no prazo de 15 (dias), eventual interesse na causa a União, o 

Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruem. Dê-se vista ao Ministério Público (artigo 178, 

inciso I do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038373-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE CAMPOS SERGIO (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: 1038373-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERSON DE CAMPOS SERGIO 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 22/02/2019 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038426-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE GONCALVES DE ALMEIDA (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: 1038426-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILUCE GONCALVES DE ALMEIDA 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 27/03/2019 às 08h16min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038435-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL MARINHO DA COSTA (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: 1038435-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSUEL MARINHO DA COSTA 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 27/03/2019 às 08h32min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033199-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON RAMBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):
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GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033199-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JADERSON RAMBO RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Analisando 

os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor 

possui veículo próprio. Lista de Veículos - Total: 2 Placa Placa 

Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações ITR5458 RS MMC/L200 TRITON 3.2 D 2012 

2013 JADERSON RAMBO Não ui-button ui-button ISA3211 RS TROLLER/T4 

TDI 3.0 2011 2011 JADERSON RAMBO Não ui-button ui-button 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. 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 
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conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CANDIDA ALBUQUERQUE NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT0015652A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA (RÉU)

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033101-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA CANDIDA ALBUQUERQUE NOGUEIRA RÉU: EDIFICIO AMADEUS 

COMMERCE LTDA, FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita . O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a autora possui veículo próprio, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Placa Placa 

Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações QBM6914 MT HONDA/FIT EXL CVT 2015 

2015 ADRIANA CANDIDA A. NOGUEIRA Não Ademais, os demandantes 

sequer juntaram a declaração de hipossuficiência, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionaram nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Assim, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é o 

entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033200-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ONDINA PADUANI RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário 

ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida 

que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não 

é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. 

Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

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 
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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. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito
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RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.C DA COSTA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033813-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ULRICH WITTWER, SONIA SCHLATTER REQUERIDO: D.C DA COSTA & CIA 

LTDA - EPP 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, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Ademais, os demandantes sequer juntaram a 

declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF, bem como não colacionaram nos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Trata-se de execução em decorrência de venda de 

imóvel rural, pelo montante debatido, já caracteriza indicios da capacidade 

da parte. Assim, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. 

Acerca do tema, é o entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, 

PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO 

LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
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recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034321-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO(A))

PATRICIA NAVES MAFRA OAB - MT21447/O (ADVOGADO(A))

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO TECNOLOGIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 

AGRIMENSURA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034321-11.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA EXECUTADO: GEOSOLO 

TECNOLOGIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRIMENSURA LTDA - 

ME Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 

03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034558-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (RÉU)

AVIANCA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034558-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GIZELA BARRETO SAMPAIO RÉU: AVIANCA, COMPANIA PANAMENA DE 

AVIACION S/A Vistos etc. Recolhida as custas, recebo o presente feito 

pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 18/02/2019 às 12h00min , nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035524-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (RÉU)

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035524-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONARDO CESAR DE LIMA RÉU: JOSE MARIA OTAVIO MARTINS 

DUARTE, JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE Vistos etc. Verifica-se 

que prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora 

que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título executivo. 

Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), 

defiro a expedição de mandado para determinar que a demandada pague 

à parte autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

1º c. c. art. 916). Com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° 

do CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em 

até seis prestações. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu 

procurador para, no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela custas 

processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, 

até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária. Fica a parte autora 

ADVERTIDA que o não cumprimento da ordem implicará no indeferimento 

da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035608-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT0014552A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035608-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, SANDRA MARIA MENDES DA SILVA 

RÉU: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. Vistos etc. 

Recolhida as custas, recebo o presente feito pelo procedimento comum. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 18/02/2019 às 08h30min , nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 

04. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035627-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DE FIGUEIREDO PELICCIONI PEREIRA (EXECUTADO)

MATHIAS PELICCIONI PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035627-15.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: MATHIAS PELICCIONI PEREIRA, PRISCILA DE FIGUEIREDO 

PELICCIONI PEREIRA Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze), contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, 

art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035747-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035747-58.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: MIRIAN 

GOMES DE SOUZA Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze), contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, 

art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035638-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

NAIR APARECIDA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035638-44.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: WAGNER SILVA RODRIGUES, NAIR APARECIDA 

GONCALVES Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1039737-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MORAIS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039737-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SEBASTIAO MORAIS DA CRUZ Vistos etc. Cuida-se de Ação de Alvará 

Judicial, proposta por SEBASTIÃO MORAIS DA CRUZ, onde o autor 

informa que é irmão da Sra. Acássia Cristina de Moraes da Cruz, a qual 

faleceu em 27 de janeiro de 2013. Alega que a de cujus foi sepultada no 
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Cemitério Municipal São Gonçalo de Cuiabá, nesta capital, e, que o 

sepultamento foi realizado em jazido trienal, tendo como vencimento a data 

de 27/01/2016. Sustenta que com o supramencionado vencimento 

pretende transportar os restos mortais de sua falecida irmã para o 

Cemitério Municipal de Santo Antônio do Leverger, e, que inclusive já foi 

autorizado o recebimento dos restos mortais pela prefeitura. 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

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039889-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVINA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039889-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ESTEVINA FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos etc. Verifica-se que o presente 

processo foi distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado 

à Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT. 

Com essas considerações, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas Especializadas em 

Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, para onde determino a 

remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 

2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041067-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

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: 1041067-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 7 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBE9787 MT YAMAHA/XTZ250 TENERE 2017 2018 HERIEWERTON 

SILVANDER DOS REIS Não ui-button ui-button QBL9458 MT BMW/F 800 GS 

ADVENTURE 2016 2016 HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS Não 

ui-button ui-button QBC7583 MT R/BUENO RC 01 2015 2015 

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS Não ui-button ui-button NTX1475 MT 

HONDA/CG 125 FAN 2007 2008 HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS 

Não ui-button ui-button KAU0798 MT YAMAHA/XTZ 125E 2005 2005 

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS Sim ui-button ui-button CNU9556 MT 

VW/SAVEIRO CLI 1997 1998 HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS Não 

ui-button ui-button KQH3104 MT VW/PUMA 1989 1989 HERIEWERTON 

SILVANDER DOS REIS Não Ademais, o demandante sequer juntou a 

declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF, bem como não colacionou nos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Assim, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 

5º da CF. Acerca do tema, é o entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE 

GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039119-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL SOBRINHO SANTANA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039119-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELIEL SOBRINHO SANTANA SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos etc. Verifica-se que o documento na qual mostra as negativações 

do requerente, que acompanham a exordial, é ilegível, não sendo possível 

analisar o mesmo, assim DETERMINO a intimação do requerente, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos 

autos cópia legível do documento de ID. 16436006, sob pena de 

indeferimento do pleito. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se Cumpra-se. 
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Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037893-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BS LINK ENGENHARIA E TELECOM LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA OAB - MT23823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037893-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BS 

LINK ENGENHARIA E TELECOM LTDA - ME RÉU: SENAI - SERVICO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Vistos etc. Analisando 

inicialmente os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe sobre a assistência àqueles 

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 (art.98). Todavia, é sabido que a pessoa jurídica 

somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando ela comprova 

sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto sua simples 

afirmação pelo causídico, devendo a parte interessada comprovar a 

insuficiência de renda. Desta feita, não houve efetiva demonstração da 

incapacidade financeira da empresa, como se exige para a pessoa jurídica 

à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. Em caso análogo 

decidido por esse Juízo, fora indeferido o pedido de Justiça Gratuita 

postulado por pessoa jurídica. Decisão essa que foi objeto de agravo de 

instrumento, e também indeferido, conforme acórdão, verbis: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS - HIPOSSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO-COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. A gratuidade 

de justiça pode ser reconhecida à pessoa jurídica, desde que demonstre 

de forma cabal a insuficiência de recursos para arcar com as despesas 

processuais.” (TJMT – Agravo de Instrumento n°. 37856/2005 - 

Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Acerca do tema, é o entendimento do 

TJ-MT: GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM 

REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESTADO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou 

paralisação de faturamento, a concessão do benefício da justiça gratuita à 

pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais (AgRg no AREsp 341.016/SP). Se não 

comprovada a situação atual de miserabilidade financeira, impõe-se o 

indeferimento do pedido, com a abertura de prazo para o recolhimento do 

preparo recursal. (AgR 2287/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018). E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO 

DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.Para a pessoa jurídica de direito privado 

a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter 

excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem 

condições de custear as despesas processuais. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) Tal demonstração não foi 

devidamente carreada aos autos, restando claro que a parte autora não 

faz jus aos benefícios da assistência judiciária. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela 

requerente, pois não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar 

com as custas do processo, sem o comprometimento de seu 

desenvolvimento econômico. Intime-se a parte autora, para recolher as 

custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041026-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877/O 

(ADVOGADO(A))

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680/O 

(ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041026-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRE PEREIRA BARROS RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que 

se impõe. Lista de Veículos - Total: 2 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações OHP1277 MT TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX 2014 2015 

ALEXANDRE PEREIRA BARROS Sim ui-button ui-button NPN5305 MT 

FORD/FIESTA FLEX 2010 2011 ALEXANDRE PEREIRA BARROS Sim 

ui-button ui-button No mais, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da 

CF. 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 

autor não colacionou nos autos documentos que corroborem com a 

alegada hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou 

declaração de imposto de renda. No mais, à medida que se impõe é o 

indeferimento do pleito. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039324-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039324-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CICERO RODRIGUES DA SILVA Vistos 

etc. Em síntese, a parte autora alega que, celebrou com o requerido um 

Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária, porém o 

demandado tornou-se inadimplente com o pagamento das prestações, 

incorrendo em mora. Pugna o requerente pela busca e apreensão do bem 

que lhe foi dado em garantia. O Provimento nº 004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 

3ª e 4ª Vara com competência exclusiva em direito bancário, conforme 

artigo 1º, inciso I, verbis: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, 

§ 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição 

Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.” Mas 

adiante no §1º prevê que as ações oriundas de alienação fiduciária e 

financiamento devem tramitar nas referidas varas, vejamos: “§ 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida.” Pelo acima 

exposto, vê-se que o Provimento nº 04/2008/CM, fixou especificamente, 

que a Vara Especializada em Direito Bancário é competente para 

processar e julgar entre outras ações, aquelas que decorrem do contrato 

de alienação fiduciária e financiamento. No caso em tela o pedido possui 

natureza tipicamente bancária, de modo que a competência para seu 

processamento é exclusiva de uma das Varas Bancárias desta Comarca. 

Feitas essas considerações, conheço a incompetência desta Vara e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de competência 

bancária desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa 

deste feito. Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001178-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DO CARMO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1001178-65.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

LAURO DO CARMO MIRANDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por LAURO DO CARMO MIRANDA em 

face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados 

voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente ao Id: 15631831. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035260-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA FERREIRA DA SILVA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1035260-25.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

MIGUELINA FERREIRA DA SILVA CASTRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença proposto por MIGUELINA FERREIRA DA SILVA CASTRO em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Vincule-se 

o valor depositado a este processo. Considerando a concordância da 

parte credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente ao Id: 16443428. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038854-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES APARECIDA ARAUJO AZEVEDO (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))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038854-47.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LOURDES APARECIDA ARAUJO AZEVEDO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos ao Id: 16206883 comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da condenação. 
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Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o 

processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033283-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033283-95.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos ao Id: 15869692 comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da condenação. 

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o 

processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033311-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LIMA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033311-63.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CELIO LIMA DE ARAUJO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada comparece aos autos 

ao Id: 16172791 comprovando que efetuou, voluntariamente, o pagamento 

do valor remanescente da condenação. Diante disso, determino a 

intimação da parte credora para manifestar sua concordância com o valor 

depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Após, em caso de 

anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará para levantamento da 

importância depositada, mediante transferência para conta a ser indicada 

nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011580-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011580-11.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO CARLOS FERREIRA MARQUES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos ao Id: 15294963 comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da condenação. 

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o 

processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019516-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019516-87.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROBERTO DIAS DA SILVA EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos ao Id: 15199004 comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da condenação. 

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 
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determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o 

processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031841-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO BORGES (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1031841-94.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

JOVELINO BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por 

JOVELINO BORGES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS . Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente 

ao Id: 15619677. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas 

as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030840-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DA SILVA PINHEIRO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030840-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NAIR DA SILVA PINHEIRO LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos ao Id: 10770635 comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da condenação. 

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o 

processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034840-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1034840-20.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ANTONIO DA SILVA LEITE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por ANTONIO DA SILVA LEITE em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente 

ao Id: 16458627. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas 

as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017812-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON FERREIRA DE MEDEIROS (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))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017812-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WEVERTON FERREIRA DE MEDEIROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WEVERTON FERREIRA DE 

MEDEIROS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 11.04.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação tempestiva (Id: 10617925), além de 

documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o mérito 

da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia 

médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo 

requerente (Id: 13255721). A parte autora impugnou a Contestação 

(10830893). É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras 

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

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 
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Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

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

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. 

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

- NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS. A matéria preliminar se confunde com 

o mérito e como tal será apreciada. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – 

DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 Alega a parte 

requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

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

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

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

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. Compulsando os autos, observa-se que o autor traz 

aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

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

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 
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os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 50% da mão 

direita. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (11.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a Avaliação Médica ocorreu junto a Central de 

Conciliação, e que a parte requerida efetuou erroneamente o depósito dos 

honorários periciais, conforme Id: 12514677, DETERMINO a expedição de 

alvará para restituição do valor à parte requerida, mediante transferência 

para conta a ser indicada. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022104-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO DE CAMPOS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022104-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCO RIBEIRO DE CAMPOS FILHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos ao Id: 15185926 comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da condenação. 

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o 

processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 
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Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023272-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER SILVA FERNANDES (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))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005617-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALISTO SOARES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006558-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007565-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1003465-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON RODRIGUES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021692-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL LAURENTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007923-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO GOMES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1022263-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANNUZY ALVES VIDAL MONTENEGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1022263-10.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Liquidação de Sentença promovida por Lannuzy Alves Vidal Montenegro 

em desfavor de Ympactus Comercial S/A, em que a parte autora foi 

intimada para comprovar a efetivação, por prova documental, de 

pagamento a requerida ou a terceiro a ela vinculada, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, contudo, devidamente intimada, deixou 

transcorrer o prazo legal, sem qualquer manifestação. É o relatório. 

Decido. A parte autora foi devidamente intimada para promover atos e 

diligências que lhe competia, qual seja, comprovar a efetivação, por prova 

documental, de pagamento a requerida ou a terceiro a ela vinculada, 

contudo, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil dispõe: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento do 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 
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autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso 

em análise, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as 

medidas cabíveis para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o 

indeferimento da petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário 

intimar pessoalmente a parte para emendar a petição inicial, sendo 

suficiente a intimação do advogado constituído, por publicação, o que de 

fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 5 de novembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010135-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDO SERAFIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1026548-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DA SILVA ROMA (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)

 

Processo n. 1026548-46.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Liquidação de 

Sentença c/c Pedido de Liminar promovida por Maria de Fátima da Silva 

Roma em desfavor de Ympactus Comercial Ltda – ME (Telexfree), em que 

a parte autora foi intimada para comprovar a efetivação, por prova 

documental, de pagamento a requerida ou a terceiro a ela vinculada, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, contudo, devidamente intimada, 

deixou transcorrer o prazo legal, sem cumprimento do determinado. É o 

relatório. Decido. A parte autora foi devidamente intimada para promover 

atos e diligências que lhe competia, qual seja, comprovar a efetivação, por 

prova documental, de pagamento a requerida ou a terceiro a ela vinculada, 

contudo, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil dispõe: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento do 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”. No caso 

em análise, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as 

medidas cabíveis para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o 

indeferimento da petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário 

intimar pessoalmente a parte para emendar a petição inicial, sendo 

suficiente a intimação do advogado constituído, por publicação, o que de 

fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 5 de novembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009465-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA STEFANY CORTEZ ARISTIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012531-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004861-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1033808-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. M. (AUTOR(A))

ELOIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000088-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON EDUARDO XAVIER GOMES (AUTOR(A))
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MARIA LUCIA XAVIER PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1010405-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDIR LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007696-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR LIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017889-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANE ROSA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017889-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIVANE ROSA DA SILVA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por MARIVANE ROSA DA SILVA LIMA em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a 

parte autora foi intimada para proceder a juntada de documentos que 

comprovassem a realização de prévio pedido administrativo com a recusa 

do pagamento ou com o prazo de resposta extrapolado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, não trouxe 

para os autos os documentos solicitados no prazo estabelecido, conforme 

certificado. É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover 

atos e diligências que lhe competiam, todavia, não trouxe aos autos 

comprovante do protocolo do pedido administrativo, a recusa do 

pagamento do seguro ou que o prazo de resposta estivesse extrapolado. 

Assim, é certo que a esta é carecedora da ação, pela falta de interesse 

de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que se impõe. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E RECUSA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE – 

INICIAL QUE DEVERIA MESMO SER INDEFERIDA POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – JULGAMENTO EM 

CONSONÂNCIA COM DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240-MG, COM REPERCUSSÃO GERAL, PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação do requerimento prévio no 

âmbito administrativo, bem como da recusa da seguradora ao atendimento 

ao pedido, constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para 

a propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório, 

de acordo com o atual posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento proferido no Recurso Extraordinário nº 

631.240-MG, com repercussão geral, aplicável aos casos de seguro 

obrigatório DPVAT. Assim, de rigor o indeferimento da petição inicial por 

falta de interesse de agir. (TJ-SP – APL: 10072412820178260126 SP 

1007241-28.2017.8.26.0126, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

22/08/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

22/08/2018)” Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento 

nos artigos 485, VI e 330, III, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

custas e também sem honorários advocatícios, por ausência de 

resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, 

conforme determina o art. 331, § 3º, do CPC, após, arquive-se os autos, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009029-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONIO MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008386-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA ROSA CALDAS PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011506-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014268-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752450 Nr: 4302-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA XAVIER GRUNWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INEZ CRISTINA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT, NILCE MACEDO - OAB:34350/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710977 Nr: 3983-18.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOS SANTOS FILHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:20.736/B, ALEXANDRE LUIS CESAR - OAB:4.030-O, 

PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, SILVANO MACEDO GALVAO 

- OAB:4699, VERA LÚCIA MARQUES LEITE - OAB:11.144

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734847 Nr: 31167-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEFAN CRISTIAN DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOTRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-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, apresentar manifestação, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57396 Nr: 13262-77.2001.811.0041

 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: Joaquim Candido Silvério Neto, Maria José Borges Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZI BUCAIR, ERCILIA ISLA BUCAIR, MIRIAN 

BUCAIR, ROBERTO BUCAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270677 Nr: 2633-34.2007.811.0041

 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: JARDEL NOGUEIRA SAN MARTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC E MC CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, JOEL QUINTELLA - OAB:9563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo legal, se manifestarem sobre a 

complementação do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 313099 Nr: 18751-85.2007.811.0041

 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: ANDREIA CRISTINA ANDRÉ SOARES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZA KAROL GOMES LUZARDO 

PIZZA - OAB:11315-A / MT

 Vistos.

1. Considerando a necessidade urgente de afastamento desta magistrada, 

por motivos de saúde, redesigno a audiência de instrução para o dia 20 de 

fevereiro de 2019, às 14h30min.

2. Intimo os presentes, inclusive as testemunhas acerca da nova data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360590 Nr: 30559-53.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PATRICIO DE MEDEIROS

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

 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: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143370/SP, Maristella de Farias melo Santos - OAB:135132/RJ, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 os 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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 814930 Nr: 21383-74.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAIL DE ARRUDA SAMPAIO, DAMARIS 
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DOS SANTOS CORREA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE DALPIAN 

- OAB:9.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Declaratória de Obrigação de Fazer, Execução de Multa Contratual 

c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização Por Danos Morais e 

Materiais promovida por Leandro da Conceição em desfavor de Ronail de 

Arruda Sampaio e Damaris dos Santos Corrêa Sampaio, para condenar 

estes autos pagamento de 3.557,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e 

sete reais), referente à taxa destinada à averbação da construção do 

imóvel, a ser corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos a contar da data do pagamento e ainda, ao pagamento da 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, que deverá 

ser corrigida pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

contar da citação.Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e 

vencido, condeno a autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) e 

o réu 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 86 do Novo 

Código de Processo Civil. Todavia, em razão de ser o autor beneficiário da 

justiça gratuita, suspendo o pagamento da sucumbência, até que possa 

satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 

1.060/50).Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

14 de agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 814930 Nr: 21383-74.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAIL DE ARRUDA SAMPAIO, DAMARIS 

DOS SANTOS CORREA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE DALPIAN 

- OAB:9.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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).

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039302-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DAL CERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025252-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que somente nesta data cadastrou-se a patrona da 

parte Requerida, apesar da habilitação em cada processo ser obrigação 

da parte peticionante, através da funcionalidade "solicitar habilitação", nos 

termos do caput do art. 21, da res. TJMT / TP n. 03/2018. Desta forma, 

impulsiono o feito para proceder nova intimação da parte Requerida para 

manifestar nos autos, nos termos da determinação judicial retro. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035083-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSERV CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

 

Diante dos termos da ata de audiência, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar nos 

autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023454-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO PEREIRA DE MATOS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que a parte Executada, mesmo devidamente citada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Exequente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000751 Nr: 23773-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdony Porto Cestari - 

OAB:12.992/PR

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 782, § 3º do CPC, defiro o solicitado pelo exequente às 

fls. 61.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 989971 Nr: 18494-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

21/01/2019, às 07h30min, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003368 Nr: 24877-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO RODRIGUES MORENO FILHO

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

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

21/01/2019, às 07h30min, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999523 Nr: 23234-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHON KIDNEY DE ALMEIDA ALVES

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

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

OAB:OAB/MT 9.079

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

21/01/2019, às 07h30min, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995616 Nr: 21265-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LINDOMAR SANTOS RAMOS

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

21/01/2019, às 07h30min, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062852 Nr: 52286-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA, WILLIAN 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLAINE FIGUEIREDO 

DE FREITAS PERON - OAB:10101/O, ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, CRISTINNY NUNES 

RONDON SANTANA - OAB:OAB/MT 22716, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente 

(fls. 139/158), ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060840 Nr: 51393-33.2015.811.0041

 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: CLAYTON MIRANDA DA SILVA, DANAHETH SCARLE 

SORIA RODRIGUEZ DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER MIRANDA DA SILVA, VANDERLEI 

BATISTA DA SILVA JUNIOR, VANDERLEI BATISTA DA SILVA

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

OAB:8602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO - OAB:

 Certifico que intimei, por telefone, o advogado EDUARDO THEODORO 

FABRINI para que proceda a devolução destes autos em cartório, sob 

pena de busca e apreensão.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1029359-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMIL HUSSEIN FARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT0017251A (ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO CORREA DO AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029359-42.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por Kamil Hussein Fares 

em desfavor de José Benedito Correa do Amaral com pedido de tutela de 
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urgência para a imediata desocupação pela parte requerida. Aduz a parte 

autora que é proprietária do imóvel situado na Rua Olegário Moreira de 

Barros (Antiga Travessa Áreas), nº 71, 75 e 77 (apartamento nº 2), 

Cuiabá/MT, registrado na matrícula nº 71.237. Relata que notificou o 

requerido para a desocupação do imóvel, todavia, o mesmo permaneceu 

inerte. Vieram os autos conclusos. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o imóvel em discussão nos autos foi adjudicado em nome 

do autor, em razão de sentença proferida nos autos nº 

14111-15.2002.8.11.0041 (cód. 99718), em trâmite perante a Décima Vara 

Cível de Cuiabá/MT. Assim, verifica-se que o pedido de imissão na posse 

se trata de medida ajuizada com a finalidade de se efetivar determinação 

proferida nos autos acima mencionados. Dispõe o art. 516, do Código de 

Processo Civil: 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I – 

os tribunais, nas causas de sua competência originária; II – o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III – o juízo cível 

competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de 

sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo 

Tribunal Marítimo. Diante do exposto, em razão de se tratar de 

cumprimento de decisão proferida nos autos nº 14111-15.2002.8.11.0041 

(cód; 99718), declino da competência para o processamento e julgamento 

do feito e determino sua remessa para a 10ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT, com as baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030436-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA PIFER MAKIOLKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS YUDI TOKANO PEREIRA OAB - PR82258 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº ,.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por Larissa Pifer 

Makiolke em desfavor de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e 

Seleção de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília – 

CEBRASPE. Em síntese, informa a parte autora que fez parte do concurso 

público para o provimento das vagas para Delegado da Polícia Judiciária 

do Estado de Mato Grosso, sendo que, no exame de aptidão física, sofreu 

ato ilegal que impediu a sua aprovação. Pugna e sede de tutela de 

urgência, para que seja expedido ofício ao CEBRASPE para que faça 

constar em seus registros internos, em frente ao nome da autora, a 

expressão sub-judice, para evitar maiores prejuízos. Analisando 

detidamente os autos, observa-se que se trata de concurso público para o 

provimento de vaga para Delegado de Polícia Substituto da Polícia 

Judiciária do Estado de Mato Grosso, sendo assim, necessário se faz a 

inclusão da Fazenda Pública Estadual no polo passivo da demanda. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA FIGURAR 

NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. Se o edital do certame deixa claro que este 

será coordenado pela Comissão Especial do Concurso e dispõe que, após 

o recurso, esta será a responsável pelo mesmo, não há como afastar a 

legitimidade do Município de Senador Canedo para figurar no polo passivo 

da ação, que pretende a pontuação de questões já anuladas da prova 

objetiva, não sendo somente a banca organizadora da seleção a 

responsável por tal medida. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 145680-34.2016.8.09.0000, Rel. 

DR(A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, 6A CAMARA CIVEL, julgado em 

04/10/2016, DJe 2130 de 13/10/2016) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – CONCURSO PÚBLICO – ATO DA DIRETORA DA FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT (FUNCAB) - ENTIDADE 

DELEGATÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME- COMPETÊNCIA DA 

COMARCA DE CUIABÁ – RECURSO PROVIDO. Compete ao Juízo da Vara 

de Fazenda Pública da Comarca da Capital o julgamento de causa 

envolvendo concurso público no âmbito estadual, realizado por entidade 

delegatária (Precedentes). Assente nos princípios da celeridade e da 

instrumentalidade do processo, não obstante o controvertido envolva os 

Juízos das Comarcas de Cuiabá-MT e Niterói-MT, é perfeitamente possível 

ao Tribunal de Justiça, diante da pacificação da matéria, fixar a 

competência do Juízo Fazendário da Comarca da Capital. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, incluindo o 

ente público responsável pela realização do certame, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de indeferimento da petição inicial. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1041157-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON BENEDITO ROMAGNOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 1041157-97.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

endereçado para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041141-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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 1041141-46.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

distribuído por dependência ao processo 1029489-32.2018.811.0041, em 

trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Remetam-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041018-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACEP CONTABILIDADE EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041018-48.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por ACEP Contabilidade Eireli – ME em desfavor 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Diante da análise 

dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1041059-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DA SILVA PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE 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 1041059-15.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório ajuizada 

por Kátia da Silva Ponce em desfavor de AGEMED Saúde S/A com pedido 

de antecipação da tutela de urgência, para que seja determinado que a 

requerida autorize/custeie o procedimento eletivo indicado, conforme 

prescrição médica. Consta na inicial que a parte autora é usuária do plano 

de saúde requerido, sendo diagnosticada com neoplasia gástrica, 

necessitando realizar procedimento denominado PET-SCAN oncológico. 

Aduz que necessita realizar novo procedimento cirúrgico de grande porte, 

todavia, o exame solicitado é imprescindível para a objetividade e 

direcionamento do procedimento. Acrescenta que solicitou autorização 

para a realização do procedimento, todavia, a requerida apresentou 

negativa, sob o argumento de não preencher as diretrizes de utilização 

previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde, elaborado pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em razão dos fatos, 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado 

que a requerida autorize/custeie o procedimento em sua integralidade. 

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. Conforme tem entendido a 

melhor doutrina e jurisprudência, o portador de moléstia grave não pode 

aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se 

antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento 

indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a 

enfermidade da requerente. No caso em tela, a negativa do 

custeio/fornecimento por parte da demandada abriga-se no argumento de 

ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, conforme 

informado na inicial. Na presente, verifica-se que a autora necessita de 

tratamento específico, bem como esclarece a questão da urgência na 

realização no fornecimento do tratamento para a melhora na saúde do 

paciente, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e 

emergência. Não obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no 

art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos 

casos de emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É obrigatória a 

cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos 

os que implicarem risco imediato ou de lesões irreparáveis ao paciente, 

caracterizado em declaração do médico assistente;” A avaliação médica 

colacionada acostada explicita a urgência na realização do procedimento. 

Portanto, sendo a parte demandante usuária do plano de saúde e estando 

em dias com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há 

falar em negativa do fornecimento do tratamento. Nesse sentido, a 

jurisprudência: OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – INTERNAÇÃO – PERÍODO DE 

CARÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – 

DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO 

DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que 

devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Na 

esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados 

a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, 

sobretudo por tratar de medida de urgência/emergência, aliado ao direito 

fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes 

os requisitos ensejadores da concessão da tutela. (CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM UTI - RECUSA DO PLANO 

DE SAÚDE - EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA - 

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA GRAVE COM EDEMA AGUDO DE PULMÃO - 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – 

COBERTURA QUE DEVE SER GARANTIDA MANUTENÇÃO DA VIDA – 

PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO 

PROVIDO . A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser 

afastada em situações de urgência, tais como a de tratamento de doença 

grave, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse. Na 

Corte Superior também é ser ilegítima a negativa de atendimento baseada 

no tempo mínimo de contribuição do beneficiário em situação de urgência 

(AREsp nº. 531219 / RS, publicado em 06/08/2014; AREsp nº. 485716 / 

SP, publicado em 05/08/2014; AREsp nº. 254869 / PR, publicado em 

05/08/2014; AgRg no AREsp nº 466.494/RJ, publicado em 20/06/2014; 

REsp nº. 1.055.199 / SP, publicado em 18/05/2011). (MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 

21/09/2018) Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará 

qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não 

for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das 

despesas de que trata o processo. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, 

proceda à autorização/custeio da cobertura integral do procedimento 

necessário, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das 

medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 26/02/2019, às 09:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência. 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). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar 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 
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benefícios da justiça gratuita. Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, 

§ 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Importante ressaltar que, 

caso o sistema PJE esteja inoperante, expeça-se o mandado para o 

cumprimento da decisão de maneira física. Cumprida as determinações 

acima, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022102-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAVIA PARTICIPACOES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça de ID 14604928, dando o 

devido prosseguimento ao feito. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular 

prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de devolução à Comarca Deprecante. 

Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036319-48.2017.8.11.0041

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:

LUIZ CARLOS GONZALES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de 

novembro de 2018. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012962-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DONOSO FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012922-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK GARCIA DE JESUS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dando o devido prosseguimento ao feito, sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 

28 de novembro de 2018. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012633-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

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:

MINNESOTA FITAS FILMES E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de tempestividade / Intimação Os embargos monitórios de ID 

15224222 foram opostos tempestivamente. Sendo assim, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugná-los. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018. Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021888-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELEONEZIO TOME DA CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Cuiabá-MT, 28 de 

novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016560-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. ALBINO PRUDENCIO & CIA LTDA - ME (RÉU)

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando 

o devido prosseguimento ao feito. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1224588 Nr: 13001-53.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPACO NOBRE COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÃO 

LTDA - EPP, CAROLLINE DA SILVA COSTA, MARIA GENI DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO COSTA JUNIOR - 

OAB:14.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Intimação da parte Autora para manifestar-se de fls. 129/133, no prazo de 

15 (qinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734743 Nr: 31062-69.2011.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO VELLOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se acerca da carta precatória 

de fls. 162/186, no prazo de 15 (quinze)dias. Dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956636 Nr: 3371-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para manifestar-se de fls.80, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798738 Nr: 5135-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIOMAR TEIXEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para se manifestar-se da fls.56, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841589 Nr: 45820-82.2013.811.0041

 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: EDMA SEVERINO DE SOUSA

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

DO SUL S/A, BANCO VOTORANTIN, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO 

BGN S/A, BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DENNER B. 

MASCARENHAS BBARBOSA - OAB:13.245-A, ESIO OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:15.687-A, EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103.082/MG, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147.386/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LEONARDO 

COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:103.997/MG, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14.469-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:144223 

OAB-SP, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818/MG, SÉRVIO 

TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A

 Intimação das Instituições Financeiras para, no prazo comum e legal, 

contrarrazoarem o Recurso de Apelação Cível de fls. 747/756.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863228 Nr: 4205-78.2014.811.0041

 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): JOSE DE SOUZA LEITE

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

OAB:12.406-A OAB/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:15134, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:128938, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Nos termos da decisão de fls. 250, procedo a intimação do Executadao 

José de Souza Leite para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca do cálculo de fls. 253, bem como, demais manifestações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 406995 Nr: 38381-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 
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OAB:11.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12.355-MT, MARCELO SHINITI MORI - OAB:289.841

 Vistos etc...

Segue alvará em favor da causídica da requerente, conforme dados 

bancários indicados na petição de fls. 105, (Agência 2363-9, C/C 71656-1, 

Banco do Brasil, Titularidade Eliane Eustaquio Duarte, CPF: 

230.033.831-91).

Após, em nada requerendo as partes, por tratar-se de direito disponível, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1137412 Nr: 26320-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON FELIPPE EL HAGE SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:18.523/MT

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze), 

manifestar-se acerca da proposta de parcelamento da dívida (fls. 68/69), 

bem como, dos valores depositados em juízo às fls. 70 e 75/76).

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022558-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DONIZETE CARDINALLI (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

manifestar nos 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, 28.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020742-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES LEITE (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: 1029846-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026828-80.2018.8.11.0041

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:

SEBASTIAO FELIX DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora pesquisar o valor da diligência para o cumprir o 

mandado, no site dos oficiais de justiça, www.aojuc.com.br , na tabela 

dos oficiais e também tomar conhecimento do teor do(s) 

Ofício(s)acostados aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021708-56.2018.8.11.0041

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:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036627-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARCOS LAZZARINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006546-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELA GUTH DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar sobre depósito 

realizado nos autos e se tem por satisfeita com a obrigação. Após, 

conclusos. cumpra-se. Cuiabá, 28.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030316-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMES PEREIRA MOURA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de id: 16729415 e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção 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, 28.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038833-71.2017.8.11.0041

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:

A. C DE GOIAS - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre o desarquivamento do feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036163-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021597-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ALVES MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 

Assim, deverá o autor cumprir determinação dos autos no prazo legal. 

Nada sendo requerido, arquive-se como já determinado nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.11.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 

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, 

28.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005061-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004141-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ABERALDO DUARTE JUNIOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA AO AUTOR :Fica a parte autora intimada para efetuar o 

recolhimento do valor referente a distribuição da Carta Precatória , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031164-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO GARCIA 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.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036456-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ROCHA PRIANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da comprovação de rendimentos, mantenho a decisão 

dos autos, devendo a parte autora proceder recolhimento da guia de 

distribuição, no prazo lai ditado. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.11.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035708-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.MOREIRA CARVALHO E CIA LTDA - ME (RÉU)

ANA CAROLINE MOREIRA CARVALHO (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022558-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DONIZETE CARDINALLI (RÉU)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

manifestar nos 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028348-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. 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: Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, certificando-se. 

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na 

autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal. Após, 

cumpra-se determinação abaixo: Recebo os embargos à Execução, sem 

efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício, se no 

prazo, certifique-se. Intime-se o Embargado para responder no prazo de 

Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032620-15.2018.8.11.0041

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:

ANA PAULA MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem,no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036994-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

PEREIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Efetive-se a associação do presente ao feito noticiado na 

inicial, certificando-se. Proceda-se a inclusão do nome do advogado da 

parte requerida na autuação e etiqueta do processo, conforme feito 

principal. Após, cumpra-se determinação abaixo: Recebo os embargos à 

Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal 

benefício, se no prazo, certifique-se. Intime-se o Embargado para 

responder no prazo de Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiab´, 28.11.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040624-41.2018.8.11.0041

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:

VANDERLEI LAURINDO CIRILO (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: 1005941-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem,no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010003-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034583-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO MIGUEL SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para regularizar a representação processual, 

comprovando sua condição de inventariante ou fazendo comprovação de 

herdeiro com o " de cujus", sob pena de extinção do feito. Após, 

conclusos. cumpra-se. Cuiabá, 28.11.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041009-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS (RÉU)

ANDERSON R DOS SANTOS - 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, 28.11.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041080-88.2018.8.11.0041

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:

TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP (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, 28.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040845-24.2018.8.11.0041

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:

NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS (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, 28.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023307-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MONTEIRO GOMES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão do requerido, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados 

pedidos repetidos já analisados e REVOGAÇÃO DA LIMINAR.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007285-91.2018.8.11.0041

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:

NEUMANN E NEUMANN LTDA - ME (EXECUTADO)

ELBIO GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCIA NEUMANN (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.11.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023935-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (RÉU)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (RÉU)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.11.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039939-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALESKA DE ALBUQUERQUE GALVAO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora juntar as guias de distribuição das custas e taxas 

judiciárias, bem como de recolhimento da diligência com seus respectivos 

comprovantes de pagamento, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041009-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS (RÉU)

ANDERSON R DOS SANTOS - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041093-87.2018.8.11.0041

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:

N E DE ABREU - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040802-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU CORDEIRO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040845-24.2018.8.11.0041

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:

NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1041113-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARQUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041056-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CAMILO DUARTE (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041080-88.2018.8.11.0041

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:

TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos 

autos.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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027576-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C J RODRIGUES - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA AO APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de apelação, 

no prazo de Lei

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011956-94.2017.8.11.0041

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:

EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA (EXECUTADO)

JORGETE CAROLINE FERREIRA FERNANDES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da retificação do Termo de Penhora 

acostado aos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128340 Nr: 22313-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGEM LUIS DOS REIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 Fica o advogado da parte autora intimado para tomar ciência do alvará 

expedido nos autos, no prazo legal de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1346957 Nr: 19126-03.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA

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

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 Fica a parte embargada BANCO BRADESCO S/A – ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO devidamente citada, na pessoa de seus 

advogados Dr. Marcos Antônio de Almeida Ribeiro, OAB/MT sob o n° 

5.308-A, e Dr. Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro, OAB/MT n° 15.445, para, 

querendo, apresentar resposta à presente ação, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088875 Nr: 5724-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA HELENA SILVA PARENTE - ME, 

SANDRA HELENA SILVA PARENTE, PAULO AFONSO PARENTE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, MONICA FURTADO DE 

OLIVEIRA - OAB:16755, SILVIANA MILENE DOS SANTOS - OAB:8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão de fls 177/181 do Sr. Meirinho e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida como postulado à fl.473.

Decorrido o prazo legal, havendo manifestação, diga a autora. 

Certifique-se sobre intimações de fl.470 e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1083196 Nr: 3042-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. C. M. PINTO LUBRIFICANTES - ME, FÁBIO 

OLINDO FERREIRA SIMÃO, KAREM CRISTINA MOREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre acordo de fls.155/160 e informar 

se o referido abrange todos os executados. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1082164 Nr: 2602-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO VENANCIO DA SILVA ME, 

EVERALDO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para anuir ao pedido de fls.37/40, considerando que a 

advogada ali indicada não está habilitada nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818467 Nr: 24807-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, deverá o autor 

cumprir determinação dos autos.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234531 Nr: 3729-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSANE APARECIDA KULEVICZ - 

OAB:20576-O

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 241549 Nr: 10063-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO PINTO BRANDAO, ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA, BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL SANTOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 766663 Nr: 19427-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

TUBOS LTDA, PAULA CARIOCA GAMBI VASCONCELOS, CELSO LUIZ DE 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045646 Nr: 44205-86.2015.811.0041

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1265746 Nr: 26283-61.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:MT 15.462, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - OAB:16822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB:OAB/SP 

178.930

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará dos honorários pericias.

Intimem-se as partes para manifestarem sobre Laudo Pericial e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1090704 Nr: 6430-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a citação da parte executada no prazo 

legal e após, efetivarei buscas de bens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1077854 Nr: 142-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se. Nada 

sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102801 Nr: 11642-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER SEGUROS BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA HELENA DE MELO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 147 de 458



MARTINI - OAB:1853// RN,PB,PE, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 Vistos, etc.

Em face da certidão de fl.362, expeça-se alvará em favor do requerido da 

quantia penhorada de fl.323.

Ante a ausência de impugnação, homologo o Laudo Pericial de fls.333/338, 

para surtir seus efeitos legais.

Intime-se o requerido para depositar no prazo legal o valor ali encontrado. 

Havendo depósito, diga o autor e conclusos.

Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa 

de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação.

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, 

certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de 

excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha 

devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso 

negativo será liminarmente rejeitada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 731930 Nr: 28078-15.2011.811.0041

 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: ANTÔNIO BOA MORTE DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará das parcelas depositadas nos autos, em favor do 

requerido. Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027576-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C J RODRIGUES - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pelo Embargante, que é processado no efeito suspensivo. 

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, cumpra-se 

determinação dos autos e remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para 

apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039939-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALESKA DE ALBUQUERQUE GALVAO (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, 28.11.18

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1038166-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA LEONCIO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. 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, 28.11.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1041110-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUGENIA PAIVA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 148 de 458



 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de rendimentos e não há como considerá-la pobre diante da 

Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela 

acostados no feito. Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias 

proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação 

ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040802-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU CORDEIRO (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, 28.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041056-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CAMILO DUARTE (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, 28.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041093-87.2018.8.11.0041

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:

N E DE ABREU - ME (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, 28.11.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024787-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA (RÉU)

ANA ROSA DE OLIVEIRA NAZARIO (RÉU)

ELY GRACI DE OLIVEIRA NAZARIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT0009929S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente, diante da ausência de 

complementação da relação processual. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 28.11.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028637-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CARDOSO SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação, visando o recebimento de valor consignado na 

inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos acostados na 

inicial. Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o recebimento de 

valor consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser 

convertido o mandado inicial em execução. O processo encontra-se 

maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, 

cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II c.c. 

artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que 

na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a 

importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título 

líquido e certo, para propositura da execução. Razão pela qual, veio 

garantir seu direito através da presente Ação Monitória. A parte requerida 

foi citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou 

apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, 

decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia da requerida 

demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois 

apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar. 

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo 

aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do 

mesmo Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências jurídicas ali 

apontadas. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 27.141,47(vinte e sete mil, cento 

e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), devidamente 

atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, 

que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do 

CPC. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do 

débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, nada sendo 

requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28.11.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020265-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA SOUSA DA SILVA GONCALVES (RÉU)

M. S. DA SILVA GONCALVES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - Sicredi Ouro Verde, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Monitória, contra M. 

S. da Silva Goncalves – ME e Marinalva Sousa da Silva Goncalves, 

visando o recebimento de R$ 39.771,46 (trinta e nove mil, setecentos e 

setenta e um reais e quarenta e seis centavos), originário de uma Cédula 

de Crédito – n.º C604812 – C/C 25702-3 e de um adiantamento à 

depositante. Aduziu que as partes requeridas não honram em saldar o 

valor que lhes fora creditado. Rogou pela total procedência da ação. 

Instruiu seu pedido com documentos no id. Núm. 8341592 - Pág. 1 / Núm. 

8341612 - Pág. 1. Regularmente citadas por edital (id. 14474996) as partes 

requeridas deixaram transcorrer o prazo assinalado sem apresentar 

defesa, conforme certificado nos autos ao id. 15585103. Razão pela qual, 

lhes fora decretada a revelia e nomeada Curadora Especial ao id. 

15599236. Ao id. 16227424 foi apresentado Embargos Monitórios e a 

Curadora Especial no mérito, aduziu que pode contestar genericamente o 

feito na falta de elementos não se aplicando o ônus da impugnação 

específica. Rogou pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos no 

id. 16227427. O autor apresentou impugnação aos embargos monitórios 

no id. 16642034, ratificando os termos da inicial. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação Monitória, em que o autor visa o recebimento do valor 

consignado na inicial. Rogou pela procedência da ação. A Curadora 

Especial aduziu que pode contestar genericamente o feito na falta de 

elementos não se aplicando o ônus da impugnação específica. Rogou pela 

improcedência da ação. O processo encontra-se maduro para receber 

decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I c.c. artigos 700 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que na presente ação está 

se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação Monitória. Na Ação Monitória, necessita apenas 

o autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme 

disciplina o artigo 700 do Novo Código de Processo Civil. Portanto, 

satisfeito está o dispositivo legal. Nesta espécie de ação, propicia ao 

devedor, por meio dos embargos (art. 702 NCPC), discutir o débito 

consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida 

pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do 

NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno 

direito, do título executivo judicial. Diante da documentação trazida nos 

autos, não resta dúvidas de que a requerente possui em seu poder, 

documento escrito que comprova a dívida da parte requerida. As partes 

requeridas apresentaram defesa com negativa geral, não demonstrando o 

pagamento da obrigação. No caso em tela, melhor sorte teve o autor em 

demonstrar o débito e a mora, não podendo prevalecer à defesa 

apresentada. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigos 700 e seguintes do 

Código de Processo Civil, tendo a dívida no valor de R$ 39.771,46 (trinta e 

nove mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), 

devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados 

pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da 

ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo. Após, nada sendo requerido arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28.11.18

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011060-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. Elisandro Orchel Gutierres Gimenez, devidamente qualificados 

nos autos, ingressou com a presente Ação de Embargos à Execução de 

Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro, em face da Ação de Execução 

autos nº 1024498-47.2017.8.11.0041, em associação, movida pelo Banco 

Bradesco S/A. Inicialmente requereu os benefícios da justiça gratuita e 

asseverou sobre o cabimento e tempestividade dos Embargos. Fez uma 

síntese dos fatos. Sustentou sobre a inexigibilidade do título executivo, 

pois sempre que a dívida em questão era renegociada o embargante era 

obrigado a adquirir diversos produtos-acessórios da Instituição Financeira, 

como planos de consórcios (grupo 8374 – cota 130 – plano 072 – número 

8374130048), (grupo 9084 – cota 414 – plano 072 – número 9084414030), 

(grupo 9747 – cota 342 – plano 072 – número 9747342015); planos de 

saúde (apólice 712002 – cobertura dental); (apólice 458091 – cobertura 

médica); titulo de capitalização – bradesco (número do titulo 

0358-1/0010282-1 – 31/07/2014), caracterizando venda casada. 

Asseverou que o crédito disponibilizado trata-se de uma renegociação 

das dívidas anteriores, o que torna nulo o título que embasa a presente 

execução. Requereu a revisão dos contratos antecedentes a fim de 

recalcular as dívidas objeto de contratos anteriores. Destacou sobre a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sustentou sobre a 

cobrança dos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado. 

Elucidou sobre a vedação à capitalização de juros. Afirma sobre o 

contrato de adesão e ilegalidade da cobrança da comissão de 

permanência cumulada com os encargos moratórios. Enfatizou sobre a 

necessidade de perícia contábil. Requereu a juntada de todos os contratos 

anteriores. Juntou documentos nos ids. Num. 12909517 - Pág. 1/Num. 

12911864 - Pág. 1. A justiça gratuita não foi concedida nos termos da 

decisão de id. Num. 12917808 - Pág. 1. A parte requerente manifestou no 

id. Num. 13186764 - Pág. 1 requerendo a gratuidade de justiça e juntou 

documentos (id. Num. 13186761 - Pág. 1/Num. 13186768 - Pág. 2), razão 

pela qual a justiça gratuita foi concedida no id. Num. 13337968 - Pág. 1. Ao 

id. 13337968 os embargos foram recebidos, sem efeito suspensivo. Em 

resposta (Num. 14233874 - Pág. 1/Pág.13) o embargado apresentou 

impugnação aos embargos, fazendo uma síntese das alegações do 

embargante. Asseverou ser indevida a concessão da gratuidade. 

Enfatizou que a execução está fundada em título certo, líquido e exigível. 

Asseverou que inexiste desvio de finalidade contratual como sustentado 

pelo embargante, pois o título objeto da execução é uma Cédula de Crédito 

Bancário na modalidade de Capital de Giro, que o embargante contratou o 

crédito sob o fundamento de que movimentaria o capital de sua empresa, 

não sendo, portanto, uma renegociação de dívidas como tenta 

caracterizar, trata-se de uma nova contratação de crédito. Sustentou que 

a cobrança dos juros respeita os limites impostos pelo Banco Central. 

Esclareceu que no contrato não há cobrança de comissão de 

permanência. Destacou que a capitalização de juros é permitida, contudo 

tal encargo não está sendo cobrado no contrato. Asseverou sobre a 

desnecessidade de perícia contábil. A parte embargante manifestou 

quanto à impugnação dos embargos ao Num. 14705604 - Pág. 1/Pág.11, 

ratificando as teses iniciais e impugnando as matérias apresentadas pelo 

embargado. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Embargos à 

Execução de Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro, em face da Ação 

de Execução autos nº 1024498-47.2017.8.11.0041, em associação, 

movida pelo Banco Bradesco S/A. Sustentou sobre a inexigibilidade do 

título executivo, pois sempre que a dívida em questão era renegociada, o 

embargante era obrigado a adquirir diversos produtos-acessórios da 

Instituição Financeira, como planos de saúde, planos de consórcios, 

capitalização, caracterizando venda casada. Asseverou que o crédito 

disponibilizado trata-se de uma renegociação das dívidas anteriores, o que 

torna nulo o título que embasa a presente execução. Requereu a revisão 

dos contratos antecedentes a fim de recalcular as dívidas objeto de 

contratos anteriores. Afirma sobre a cobrança dos juros remuneratórios 

acima da taxa média de mercado. Elucidou sobre a vedação à 

capitalização de juros e a ilegalidade da cobrança da comissão de 

permanência cumulada com os encargos moratórios. O embargado 

asseverou que inexiste desvio de finalidade contratual como sustentado 

pelo embargante, pois o título objeto da execução é uma Cédula de Crédito 

Bancário na modalidade de Capital de Giro, que o embargante contratou o 

crédito sob o fundamento de que movimentaria o capital de sua empresa, 

não sendo, portanto, uma renegociação de dívidas como tenta 

caracterizar, trata-se de uma nova contratação de crédito. Sustentou que 

a cobrança dos juros respeita os limites impostos pelo Banco Central. 

Esclareceu que no contrato não há cobrança de comissão de 

permanência. Destacou que a capitalização de juros é permitida, contudo 

tal encargo não está sendo cobrado no contrato. Considerando que a 

matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental, 

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. Assim, torna desnecessário abrir a 

dilação probatória, cabendo julgamento antecipado da lide. A presente 

ação de Embargos é oriunda da Ação de Execução nº 

1024498-47.2017.8.11.0041, em associação, a qual está aparelhada pelo 

título executivo extrajudicial de id. Num. 9348434 - Pág. 1/Pág. 6, 

correspondente a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro 

Aval n. 10572897, onde foi fornecido o empréstimo ao embargante. 

Oportuno consignar que o título objeto da execução é uma Cédula de 

Crédito Bancário na modalidade de Capital de Giro, não se trata de 

renegociação de dívida, como sustenta o Embargante. Ao contrário, do 

que seria se fosse um Instrumento de Confissão de Dívida ou de Contrato 

de Renegociação de Dívida, onde, nestes casos, o crédito fornecido pela 

Instituição Financeira, seria para amortizar alguma dívida pendente com o 

Banco, contudo, não é o caso dos autos. Quanto à tese sustentada pelo 

embargante de inexigibilidade do título executivo, sob argumento de que 

era obrigado a adquirir diversos produtos-acessórios da Instituição 

Financeira, quando da renegociação da dívida, objeto dos autos executivo, 

caracterizando venda casada, e, consequentemente ser declarada a 

nulidade do título executivo que embasa a ação de execução. Não 

procedem seus argumentos! Primeiro porque, o contrato em questão, como 

acima enfatizado não é renegociação de dívida, e, segundo que, os 

produtos financeiros ofertados pela Embargada, relacionados na inicial, 

não foram originados da referida Cédula de Crédito Bancário acima 

descrita, pois não são produtos-acessórios da referida Cédula, tratam-se 

de produtos independentes, sem qualquer vinculação com a Cédula que 

está sendo executada nos autos da Execução (Processo nº 

1024498-47.2017.8.11.0041), em associação. Portanto, improcede a tese 

trazida pelo Embargado, não há que se falar em nulidade do título 

executivo nos frágeis argumentos levantados pelo Embargado. Analisando 

o contrato nos autos da Ação Executiva (id. 9348434), verifica-se que foi 

pactuada a taxa de juros de 1,42% a.m e 18,40% a.a, nos termos do item II 

- Características da Operação, item 3 – Encargos Prefixados, e, não 

possui a abusividade narrada na inicial, pois o percentual ali está fixado de 

acordo com a taxa de mercado, não merece reparo. Já há muito tem 

pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de 

juros remuneratórios em 12% ao ano, não podendo o pactuado ser 

desconsiderado, salvo se exorbitante, que não é o caso em tela. Por 

certo, as taxas pré-fixadas não violam disposição legal, devendo 

prevalecer. No que concerne a capitalização de juros, merece os 

seguintes destaque: Apesar de ser permitida a referida quando avençado 

pelas partes, como no caso em tela, não pode ser diária, pois existe 

permissão para capitalização mensal ou anual de juros e não diária. Em 

decisão do Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo em 

08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, 

colocando uma pá de cal sobre a celeuma de discussão e diversidade de 

julgamentos. Ali sedimentou a matéria, tornando-a inquestionável: “É 

permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em 

contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida 

Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que 

expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 

Negritei. Como na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal houve 

a pactuação expressa da capitalização diária dos juros (item 5) do item II – 

Características da Operação do contrato é suficiente para constatar que 

houve previsão da capitalização de juros, entretanto, deverá ser 

substituída a capitalização diária pela capitalização mensal. Quanto aos 

encargos moratórios, as partes pactuaram a incidência dos juros 

remuneratórios prevista no contrato; juros moratórios à taxa de 1% ao 

mês e multa de 2% sobre o total do débito, conforme cláusula 5 do 

contrato. Vejam que não há a incidência de comissão de permanência, 

como alegado pela parte embargante. Assim, os encargos moratórios são 

legais e compatíveis entre si, não merecendo reparo. É patente, que no 

caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que 
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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 consta 

dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à 

Execução e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o 

artigo 487-I c.c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo 

Civil, para fazer incidir a capitalização mensal dos juros pactuados em 

substituição a capitalização diária. No mais, permanece o contrato como 

pactuado entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, 

possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de 

aparelhar a respectiva ação. Considerando que a parte requerente é 

beneficiária da Justiça Gratuita e decaiu da parte maior, isento-a do 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, extraindo-se cópia dos julgados e do trânsito em julgado da 

presente ação, juntando-a na Ação de Execução n. 

1024498-47.2017.8.11.0041, em associação, e após arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.11.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005368-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NUMBER INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação 

Monitória, contra Number Intermediações de Serviços e Negócios LTDA, 

visando o recebimento de R$ 32.039,22 (trinta e dois mil, trinta e nove 

reais e vinte e dois centavos), originário de uma Proposta de Abertura de 

Conta de Depósito e Adesão de Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica – 

C/C 31770-5, referente ao adiantamento à depositante, cheque especial, e 

cartão de crédito de nº 0004********0002. Aduziu que a parte requerida 

não honrou em saldar o valor que lhe foi creditado. Rogou pela total 

procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos no id. Núm. 

4949552 - Pág. 1 / Núm. 4949790 - Pág. 1. Regularmente citada por edital 

(id. 14575719) a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado 

sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos ao id. 15602118. 

Razão pela qual lhe foi decretada a revelia e nomeada Curadora Especial 

ao id. 15690763. Ao id. 16287641 foi apresentado Embargos Monitórios e 

a Curadora Especial no mérito, aduziu que pode contestar genericamente 

o feito na falta de elementos não se aplicando o ônus da impugnação 

específica. Rogou pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos no 

id. 16287643. O autor apresentou impugnação aos embargos monitórios 

ao id. 16635349, ratificando os termos da inicial. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação Monitória, em que o autor visa o recebimento do valor 

consignado na inicial. Rogou pela procedência da ação. A Curadora 

Especial aduziu que pode contestar genericamente o feito na falta de 

elementos não se aplicando o ônus da impugnação específica. Rogou pela 

improcedência da ação. O processo encontra-se maduro para receber 

decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I c.c. artigos 700 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que na presente ação está 

se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação Monitória. Na Ação Monitória, necessita apenas 

o autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme 

disciplina o artigo 700 do Novo Código de Processo Civil. Portanto, 

satisfeito está o dispositivo legal. Nesta espécie de ação, propicia ao 

devedor, por meio dos embargos (art. 702 NCPC), discutir o débito 

consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida 

pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do 

NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno 

direito, do título executivo judicial. Diante da documentação trazida nos 

autos, não resta dúvidas de que a requerente possui em seu poder, 

documento escrito que comprova a dívida da parte requerida. A parte 

requerida apresentou defesa com negativa geral, não demonstrando o 

pagamento da obrigação. No caso em tela, melhor sorte teve o autor em 

demonstrar o débito e a mora, não podendo prevalecer à defesa 

apresentada. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigos 700 e seguintes do 

Código de Processo Civil, tendo a dívida no valor de R$ 32.039,22 (trinta e 

dois mil, trinta e nove reais e vinte e dois centavos), devidamente 

atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, 

que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do 

CPC. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do 

débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, nada sendo 

requerido arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021188-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE MORAES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Espólio de Josefina de Moraes Cardoso neste ato por seu 

herdeiro Carlos Alberto Cardoso ingressou com a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Repetição de Indébito contra Banco 

Bradesco S/A, alegou, em suma, que em razão do óbito da Sra. Josefina 

de Moraes Cardoso ocorrido em 19 de julho de 2016, os herdeiros do 

espólio tomaram conhecimento de um saldo no valor de R$ 34.463,99 

(trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e nove 

centavos) na conta poupança nº 8696378-7, agência 1941. Afirmou que 

tomou conhecimento ainda da existência de diversos lançamentos a débito 

na conta corrente da falecida Sra. Josefina, ocorridos entre os dias 

09/09/2015 e 18/09/2015, que totalizaram a quantia de R$ 23.696,00 (vinte 

e três mil seiscentos e noventa e seis reais) e mesmo a parte contrária 

notificada para prestar esclarecimentos, permaneceu inerte. No mérito, 

postulou pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 

Asseverou que o requerido cometeu ato ilícito ao realizar descontos sem 

contratação de nenhum serviço o que causou seu enriquecimento sem 

causa. Requereu a repetição de indébito, nos termos do parágrafo único 

do art. 42 do CDC. Pleiteou a inversão do ônus da prova. Rogou pela 

procedência da ação. Juntou documentos de id. 8750242/8750794. O 

benefício da justiça gratuita foi indeferido conforme despacho de 

id.8780182, porém, diante da comprovação do benefício ao id. 9343093 foi 

deferido o pedido de gratuidade de justiça ao id. 9368668. O requerido 

juntou documentos de id. 9933850/9933868. Em resposta de id. 10069449 

apresentou contestação no qual fez uma síntese dos fatos. No mérito, 

aduziu que os descontos realizados na conta do espólio são devidos 

conforme contrato firmado e que não contribui para o evento danoso. 

Refutou o pedido de condenação em danos morais. Impugnou o pedido de 

inversão do ônus da prova. Asseverou que o pedido de restituição em 

dobro dos valores não encontra respaldo jurídico. Rogou pela 

improcedência da ação. Juntou documentos de id. 10069454. No id. 

10274239 a parte autora apresentou réplica à contestação, ratificando as 

teses iniciais. O requerente foi compelido a comprovar a 

representatividade do espólio conforme id. 10327990. Este, por sua vez, 

acostou os documentos de id. 10841910/10841941 e procuração de todos 

os herdeiros. Intimado para se manifestar, o requerido postulou pela 

extinção da ação (id. 11226184). De acordo com o despacho de id. 

11289439 para complementar o parentesco de Gilberto Cardoso com a “de 

cujus’, bem como, a relação com Marina Gabriel Cardoso que foram 

comprovados nos id. 11523381 e 11555055. Foi prolatada sentença ao id. 

11618272 - Pág. 1/Pág. 5 que acolheu em parte o pedido inicial. A referida 
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foi atacada por recurso, o qual foi provido nos termos do Acórdão de id. 

Num. 16072036 - Pág. 1/Num. 16072040 - Pág. 2 onde julgou 

improcedentes os pedidos iniciais, e condenou os autores/apelados ao 

pagamento de honorários advocatícios no valor R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), já incluídos os honorários recursais, que foram suspensos por 

serem beneficiários da gratuidade da justiça. A parte requerida 

apresentou Embargos de Declaração ao id. Num. 16074091 - Pág. 1/Pág.4 

e foram acolhidos nos termos do Acórdão de id. Num. 16074098 - Pág. 

1/Num. 16074101 - Pág. 1 que determinou a devolução dos autos ao juízo 

de origem para abertura de instrução probatória. As partes foram 

intimadas no id. Num. 16097301 - Pág. 1, neste juízo, para especificarem 

as provas pretendidas a produzir. A parte requerida manifestou no id. 

Num. 16220483 - Pág. 1 pela realização de audiência de instrução. A parte 

requerente, por sua vez, pleiteou ao id. Num. 16322340 - Pág. 1/Pág.2 que 

a requerida colacione aos autos a comprovação dos supostos saques 

realizados, com a apresentação de gravação ambiental, relatório de 

biometria ou qualquer outro meio que demonstre a realização de saque 

efetivada pela parte requerente. Juntou documentos nos ids. Num. 

16322750 - Pág. 1/Num. 16322751 - Pág. 2. Nos termos da decisão de id. 

Num. 16412891 - Pág. 1 a parte requerida foi intimada para especificar a 

finalidade de provas em audiência, contudo, permaneceu inerte, conforme 

certificado no id. Num. 16666920 - Pág. 1. Vieram-me conclusos os autos 

para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Repetição de Indébito no qual o autor 

pretende a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente 

da conta corrente do espólio. Por seu turno, o requerido impugnou, 

genericamente, a tese da inicial, alegando que os descontos eram 

legítimos. Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que o feito, quando 

do seu retorno para este juízo, foi oportunizado às partes para 

manifestarem quanto a produção de provas pretendidas a realizar. A parte 

requerente (id. 16322340) destacou que não tem como realizar prova 

negativa no sentido de demonstrar que não houve a realização de saque, 

cabendo à parte requerida comprovar os supostos saques realizados. A 

parte requerida (id. 16220483) requereu audiência de instrução, contudo, 

intimada para especificar a finalidade de provas em audiência, 

permaneceu inerte, conforme certificado no id. Num. 16666920 - Pág. 1. 

Na inicial a parte requerente questiona os descontos realizados na conta 

ali anunciada, ou seja, não se trata de prova para apurar fatos, mas sim, 

documental. No caso, o requerido não especificou a finalidade da prova 

com designação de audiência de Instrução e julgamento. Ora, não há como 

prova testemunhal substituir prova documental, ou seja, é dever do 

requerido demonstrar a legalidade dos descontos realizados na conta 

poupança nº 8696378-7, agência 1941 da falecida Srª. Josefina de 

Moraes Cardoso, que era titular da referida. Aqui está o ponto 

controvertido e o objetivo da inicial. Analisando os documentos acostados 

aos autos, inclusive os juntados na peça do recurso de apelação, como 

as argumentações trazidas das partes, verifica-se que não subsistem 

dúvidas sobre os descontos realizadas na conta do “de cujus”, 

principalmente, pelos documentos id. 8750794. De outro norte, o Requerido 

em momento algum demonstrou a idoneidade de todos os descontos 

realizados na referida conta poupança. O fato da Falecida não ter 

questionado, não retira o direito de seus herdeiros combaterem o ato. No 

caso, caberia a Instituição Financeira demonstrar de forma clara a 

legalidade de TODOS os descontos questionados. É patente, que no caso, 

tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato Súmula 297 do STJ. Desde que aplicável o CDC, sendo a parte 

hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo verossimilhança em 

suas alegações, procede a inversão do ônus da prova que é o caso. A 

Instituição Financeira, em sua defesa, nada trouxe elementos acerca dos 

descontos realizados, limitando-se a sustentar que os descontos são 

devidos em razão de realização de contrato, e que, não houve por parte 

da Instituição Financeira participação para convencer a compra do 

produto. Nota-se que a defesa foi realizada de forma genérica, nem ao 

menos justificando os descontos realizados. No caso em tela a parte 

autora é incisiva na sua inicial sobre a ilegitimidade dos descontos, 

efetivados na conta poupança número 8696378-7, de titularidade da Sra. 

Josefina de Moraes Cardoso, no período de 09/09/2015 e 18/09/2015, na 

importância total de R$ 23.696,00 (vinte e três mil seiscentos e noventa e 

seis reais), inclusive demonstrou nos autos que notificou a requerida, 

através de telegrama, via correio, mesmo antes de adentrar com a 

presente ação, para obter esclarecimentos acerca dos descontos ali 

efetivados, relativos a saques e pagamentos, conforme se verifica no id. 

8750794-Pág.6/Pág.9. Mais, a Instituição Financeira ficou omissa quanto à 

referida notificação, pois não respondeu a indagação da requerente. 

Verifica-se que a parte requerente buscou administrativamente resolver a 

questão posta nos autos, porém, não obteve êxito. Por outro lado, mesmo 

com a propositura da demanda, a parte requerida, por sua vez, ao invés 

de comprovar nos autos a legalidade dos descontos na conta bancária da 

parte requerente, não trouxe qualquer indício de legalidade dos descontos 

ali efetivados. A defesa da requerida não discorreu precisamente sobre a 

movimentação realizada na conta da requerente, visto que ali, trata-se de 

descontos de débitos e saques, que a parte requerente alega 

desconhecer. Não demonstrou nos autos, a parte requerida, qualquer 

elemento a dar legalidade aos descontos noticiados na inicial. Cabia à 

parte requerida trazer aos autos provas de que as operações realizadas 

na conta bancária da requerente foi efetivamente realizada pela mesma, o 

que, sequer foi ventilado nos autos pela Instituição Financeira. Assim, 

conclui-se que a prestação de serviço pelo fornecedor foi defeituosa e 

inadequada, causando resultado danoso para o consumidor, nos termos 

do art. 14 do CDC. Desta feita, entendo que o valor descontado de R$ 

23.696,00 (vinte e três mil seiscentos e noventa e seis reais), da conta 

bancária da requerente deve ser restituído, de forma simples à parte 

requerente. Sobre o pedido de exibição de dos extratos compreendidos 

nas datas 15/07/2010 a 29/06/2015 e 18/09/2015 a 22/08/2016, incabível, 

posto que os referidos são de fácil acesso a parte requerida, posto que é 

o guardião do referido. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Repetição de Indébito e ACOLHO em 

parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento à devolução 

da quantia de R$ 23.696,00 (vinte e três mil seiscentos e noventa e seis 

Reais), devidamente atualizados, que referem aos valores debitados 

indevidamente na conta poupança número 8696378-7 da requerente. 

Considerando que o autor decaiu da parte menor, condeno o requerido 

nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, 

devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação pelos índices 

ditados pela E. CGJ/MT. 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, 28.11.2018

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028629-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que em cumprimento ao Mandado de Citação 

expedido por determinação da 2º VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DA CAPITAL, processo nº 1028629-65.2017.811.0041, que fui 

até o endereço em, 26/07/2018 às 18:00 hs e 31/07/2018 às 15:00 hs, 

onde não foi possível Citar a Requerida, CARLA JULIANA FERREIRA DA 

SILVA, em virtude de não ter encontrado a mesma no endereço indicado, 

ficando prejudicado o cumprimento do Mandado, motivo pelo qual devolvo 

o mandado para seus devidos fins. O referido é verdade e dou fé. 

OFICIAL DE JUSTIÇA RÉGIS LISBOA RODRIGUES CUIABÁ/MT, 31 de julho 

de 2018. REGIS LISBOA RODRIGUES Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014519-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIZIO DE SIQUERA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que não foi possivel proceder a Citação do VALMIZIO 

DE SIQUEIRA, tendo em vista que, não localizei o nuemro 02, e ninguém 

conhece a Valmizio no local, peço que informe o endereço com referencia 

para dar cumprimento no mandado. CUIABÁ/MT, 24 de julho de 2018. 

ERNESTO YOITI SAKAMOTO Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029412-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES SOLANO RANCHEL FILHO (REQUERIDO)

FERCAMP COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE 

1029412-23.2018.8.11.0041 CARTA PRECATÓRIA Vistos. Cumpra-se o 

ato deprecado, ressalvadas as diretrizes pertinentes à espécie, 

elucidadas na CNGCGJ[1]. Desde já, fica intimada a parte interessada a 

comprovar o recolhimento da diligencia do oficial de justiça nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT. Decorrido o prazo 

de trinta (30) dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de setembro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas cartas 

precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, numerar 

as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito superior 

para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º No caso 

do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000010-91.2018.8.11.0041

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:

PATRICIA BUENO MUSSI (RÉU)

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que no dia 01/08/2018 diligenciei até o endereço 

constante do mandado, qual seja, Rodovia Palmiro Paes de Barros, Km 02, 

Sala 01, Bairro Jardim Jockey Club, conveniência Pioneira -anexa ao posto 

Pioneira- em Cuiabá. No local fui atendido por ELIVÂNIA, ela informou que 

trabalha na conveniência há cerca de 1 mês e que o proprietário é ANDRÉ 

(mesmo proprietário do posto). Indagada, disse que o estabelecimento 

funciona sob a razão social CONVENIÊNCIA PIONEIRA LTDA (contrato 

social anexado) e que não CONHECE BUENO MUSSI & CIA LTDA -ME. 

Observando o contrato social, verifiquei que a sócia administradora é 

PATRÍCIA BUENO MUSSI (também requerida na ação). Indaguei ELIVÂNIA, 

ela informou que não conhece PATRÍCIA e que desde que trabalha na 

conveniência não a viu no local. CUIABÁ/MT, 6 de agosto de 2018. 

SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR Oficial de Justiça SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029845-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CAMPOS OLIVO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE Nº 

1029845-27.2018.8.11.0041 CARTA PRECATÓRIA Vistos. Cumpra-se o 

ato deprecado, ressalvadas as diretrizes pertinentes à espécie, 

elucidadas na CNGCGJ[1]. Desde já, fica intimada a parte interessada a 

comprovar o recolhimento da diligencia do oficial de justiça nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT. Decorrido o prazo 

de trinta (30) dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas cartas 

precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, numerar 

as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito superior 

para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º No caso 

do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 
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precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030683-67.2018.8.11.0041

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:

CLAUDICELIA ANGELA DE COL DA SILVA (REQUERIDO)

ALDUIR DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE Nº 

1030683-67.2018.8.11.0041 CARTA PRECATÓRIA DESPACHO Vistos. 

Cumpra-se o ato deprecado, ressalvadas as diretrizes pertinentes à 

espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. Desde já, fica intimada a parte 

interessada a comprovar o recolhimento das despesas de distribuição, 

bem como diligencia do oficial de justiça nos termos do PROVIMENTO 

14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT. Decorrido o prazo de trinta 

(30) dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas cartas 

precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, numerar 

as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito superior 

para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º No caso 

do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009935-48.2017.8.11.0041

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:

WALDEMIR JUVENAL DA SILVA (RÉU)

DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que diligenciei no endereço informado, nos dias 17 de 

julho de 2018, às 09h05, e ali DEIXEI DE CITAR a parte requerida DECO 

TUR AGENCIA DE VIAGENS pelo seguinte: aquele local não funciona mais 

a referida empresa. Trata-se de galpão de oficina mecânica de alguns 

ônibus, sem fachada e sem alvará de funcionamento. Diante o exposto, 

devolvo para providências. CUIABÁ/MT, 26 de julho de 2018. LUCAS 

GABRIEL GOMES PEIXOTO Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004182-76.2018.8.11.0041

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:

WHALTER PINTO DA FONSECA MARQUES (RÉU)

G P MARQUES EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que o mandado encontra-se cumprido nos autos. 

CUIABÁ/MT, 28 de julho de 2018. THAIS SOARES COELHO LOURENCO 

Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031672-73.2018.8.11.0041

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:

ADALTO APARECIDO CECILIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE Nº 

1031672-73.2018.8.11.0041 BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

Vistos. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou a 

presente Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar em face de 

ADALTO APARECIDO CECILIO, sob o argumento de inadimplência do 

requerido com o contrato de financiamento com garantia fiduciária e a 

constituição em mora do requerido para purgação da referida. Como prova 

da notificação e constituição em mora do devedor/requerido, a 

credora/autora colacionou notificação extrajudicial inválida, posto que 

remetida para endereço diverso do apontado pelo devedor/fiduciário no 

contrato celebrado entre as partes (id. 15503737). A propósito, 

precedente Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O v. acórdão 

estadual considerou inválida a notificação realizada, tendo em conta que 

ela foi enviada a endereço diverso. Nesse contexto, a inversão do que foi 

decidido pelo Tribunal de origem demandaria, necessariamente, novo 

exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra 

óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg no AREsp 

2015/0176703-0, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

01/09/2015, publicado no DJE 24/09/2015). Nos termos do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69 com a alteração dada pela Lei 13.043 de 2014, a 

constituição em mora do devedor/fiduciário é condição de validade e 

existência da ação de busca e apreensão com garantia fiduciária e, 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento (§ 

2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69). Embora a notificação extrajudicial 

tenha sido remetida no endereço informado no contrato pelo 
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devedor/requerido, não se concretizou, posto que não localizado o 

destinatário e/ou terceiro nas diligências realizadas pelo funcionário do 

correio e não há nos autos, comprovação da realização de outras 

diligências para a regular ciência do devedor/requerido. Com essas 

considerações, ausente o pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular da presente ação (Súmula nº 72 do STJ, que assim 

prescreve: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), DECLARO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 2º, §º 2 do 

Decreto-Lei 911/69 com as alterações da pela Lei 13.043/2014 e art. 485, 

IV do CPC. CONDENO a autora ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais. Inexistente condenação de honorários 

advocatícios, ante a ausência de litigiosidade (art. 85 do CPC). INTIME-SE a 

autora da presente decisão. Transitado em julgado, arquive-se após as 

baixas e providências necessárias. Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000720-48.2017.8.11.0041

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:

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (EXECUTADO)

EDINEIA GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA CERTIDÃO NEGATIVA. Em cumprimento ao mandado extraído 

dos autos nº 1000720-48.2017.8.11.0041 - PJE, no endereço indicado no 

mandado fui atendido pelo Sr. Júlio, informou que no imóvel possui 6 

apartamentos, de números 101, 102, 201, 202, 301 e 302, não tem 

nenhuma moradora com o nome de Edineia Gomes de Souza, ou empresa 

com o nome de A. Manoella M. Pereira. Destarte, devolvo o mandado ao 

Cartório para que o exequente indique, nos autos, endereço atualizado 

doa executadas, para então, prosseguimento das diligencias. Campoamor 

Velasques – Oficial de Justiça - CUIABÁ/MT, 19 de julho de 2018. SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032257-28.2018.8.11.0041

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:

EDINEIA MARA DE OLIVEIRA BACA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE Nº 

1032257-28.2018.8.11.0041 BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

Vistos. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ajuizou a presente 

Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar em face de EDINEIA 

MARA DE OLIVEIRA BACA, sob o argumento de inadimplência da 

requerida com o contrato de financiamento com garantia fiduciária e a 

constituição em mora dela para purgação da referida. Como prova da 

notificação e constituição em mora da devedora/requerida, a 

credora/autora colacionou notificação extrajudicial inválida, posto que 

remetida para endereço diverso do apontado pela devedora/fiduciária no 

contrato celebrado entre as partes (id. 15573365), qual seja, Rua Um, nº. 

05, Jardim Julieta, Bairro Pedra 90, Cuiabá-MT, Cep: 78099-000, o qual, 

inclusive, foi o mencionado pelo autor na inicial. Todavia, conforme 

notificação extrajudicial constante da pág. 05 do id. 15573365, o endereço 

de envio da referida constou: Av. Antônio Ferreira Sobrinho SN, 424, 

Centro, Jaciara/MT, CEP: 78820-000. A propósito, precedente Superior 

Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O v. acórdão estadual 

considerou inválida a notificação realizada, tendo em conta que ela foi 

enviada a endereço diverso. Nesse contexto, a inversão do que foi 

decidido pelo Tribunal de origem demandaria, necessariamente, novo 

exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra 

óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg no AREsp 

2015/0176703-0, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

01/09/2015, publicado no DJE 24/09/2015). Nos termos do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69 com a alteração dada pela Lei 13.043 de 2014, a 

constituição em mora do devedor/fiduciário é condição de validade e 

existência da ação de busca e apreensão com garantia fiduciária e, 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento (§ 

2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69). Embora a notificação extrajudicial 

tenha sido remetida no endereço informado no contrato pelo 

devedor/requerido, não se concretizou, posto que não localizado o 

destinatário e/ou terceiro nas diligências realizadas pelo funcionário do 

correio e não há nos autos, comprovação da realização de outras 

diligências para a regular ciência do devedor/requerido. Com essas 

considerações, ausente o pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular da presente ação (Súmula nº 72 do STJ, que assim 

prescreve: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), DECLARO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 2º, §º 2 do 

Decreto-Lei 911/69 com as alterações da pela Lei 13.043/2014 e art. 485, 

IV do CPC. CONDENO a autora ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais. Inexistente condenação de honorários 

advocatícios, ante a ausência de litigiosidade (art. 85 do CPC). INTIME-SE a 

autora da presente decisão. Transitado em julgado, arquive-se após as 

baixas e providências necessárias. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032360-35.2018.8.11.0041

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:

RIBEIRO DE LIMA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

FABIO RIBEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº 

1032360-35.2018.8.11.0041 CARTA PRECATÓRIA Vistos. Cumpra-se o 

ato deprecado, ressalvadas as diretrizes pertinentes à espécie, 

elucidadas na CNGCGJ[1]. Desde já, fica intimada a parte interessada a 

comprovar o recolhimento das despesas de distribuição, bem como 

diligencia do oficial de justiça nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por 

meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo 

portal eletrônico do TJ/MT, bem como para proceder com a vinculação no 

processo da guia de recolhimento de custas. Decorrido o prazo de trinta 

(30) dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas cartas 

precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, numerar 

as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito superior 

para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º No caso 

do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 
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ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001101-56.2017.8.11.0041

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:

EZEQUIEL SOUZA MIRANDA (EXECUTADO)

NEX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que me dirigi ao Bairro Jardim Independência e lá estando não foi 

possível proceder à CITAÇÃO do executado EZEQUIEL SOUZA MIRANDA, 

em face de não ter localizado à Dr. José Álvares Maciel, no referido 

Bairro, sendo que localizei a Rua Dr Álvares Maciel, no Bairro Jardim 

Cuiabá mais também não foi possível proceder à CITAÇÃO do executado 

acima mencionado, em face do mesmo ali não residir. Certifico mais que 

deixei de proceder ao Arresto em face de não ter conhecimento de bens 

do executado. O referido é verdade e dou fé. /MT, 16 de outubro de 2018. 

JULIO ORIOVALDO FERREIRA LOPES Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000096-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALIN J. SAAD - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 

DIAS MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023835-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A TROMBIM - ME (EXECUTADO)

MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM (EXECUTADO)

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (EXECUTADO)

 

Certifico que em cumprimento ao mandado retro, diligenciei-me à Rua 

Gonçalo Antunes de Barros, 2688, 8 de Abril, e lá estando não foi possível 

proceder Citação da empresa A.A. TROMBIM - ME em razão desta não 

mais manter suas atividades naquele endereço, segundo informação do 

Sr. Anderson da funilaria ao lado, a empresa mudou-se há cerca de uma 

ano. Dirigi-me à Rua Trinta e Cinco, qda. 84, nº 31, Santa Cruz II e lá 

estando não foi possível proceder Citação dos requeridos ALYSSON 

ANTONIO TROMBIM e MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM em razão 

destes não mais residirem no local, segundo informação do atual morador, 

Sr. Everton Souza. Ante o exposto, devolvo o mandado à Secretaria para 

os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033860-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033860-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GLEIDSON RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação de busca 

e apreensão em que o Autor, para constituir em mora o Devedor, 

promoveu o protesto de título, contudo, sem comprovar a tentativa anterior 

de notificação pessoal deste. Nesse sentido é entendimento da Corte 

Superior: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. 1. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO 

POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. 2. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO 

DE MULTA, COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 

DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

PROVIDO. (RESP 1.647.714-SP, MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

Data de Julgamento em 31/08/2017). AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

DE LEASING. NOTIFICAÇÃO DA ARRENDATÁRIA PARA CONSTITUIÇÃO 

EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROTESTO DO TÍTULO 

POR EDITAL. POSSIBILIDADE, APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se 

no sentido de que, nos contratos de arrendamento mercantil, é necessária 

a prévia notificação do devedor arrendatário para constituí-lo em mora, 

ainda que haja cláusula resolutiva expressa. 2. A mora do devedor deve 

ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, 

sendo dispensada a notificação pessoal, ou quando esgotados todos os 

meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (REsp 474283 SC DJe 09/05/2014. 

T4. Quarta Turma. Ministro Raul Araújo). E igualmente tem decidido o TJMT: 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIARIA – 

DOCUMENTO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – INÉPCIA DA INICIAL 

AFASTADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO - RECURSO PROVIDO. A exigência 

de instruir a inicial com o título executivo original, somente é indispensável 

em execuções de títulos cambiais, considerando sua circularidade. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

(Ap 50840/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

26/06/2017). Portanto, o Autor não comprovou que se esgotaram as 

tentativas de notificar o Devedor pessoalmente antes da publicação do 

protesto do título por edital. Em quinze (15) dias o Autor emende a inicial 

para comprovar a intimação do protesto feita através de Carta com Aviso 

de Recebimento, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

parágrafo único do artigo 321, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

11 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033937-48.2018.8.11.0041

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:

KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 3 9 3 7 - 4 8 . 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: KAYKO 

GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES Vistos. DEFIRO o pedido de 

suspensão do feito postulado pelo Autor (ID. 15855070), porém, até 

20/11/2018, quando deverá o Autor se manifestar em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023755-71.2016.8.11.0041

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:

ROBERTO CARLOS BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da 

Capital/MT. Processo n.º: 1023755-71.2016.8.11.0041 C E R T I D Ã O 

Certifico que, em Cumprimento ao r. Mandado de Citação e Intimação, em 

que a Autora: Banco do Brasil S.A., move Ação de Execução de Título 

Extrajudicial – Processo Cível em desfavor da parte Requerida: Roberto 

Carlos Borges, de posse do r. Mandado Judicial, diligenciei no dia 

29/08/2018 às 09h00min, até ao endereço declinado no r. Mandado, nesta 

e ali estando e após as formalidades legais, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, em virtude de não 

encontrar nenhum imóvel de número 256. No local existem os imóveis Ed. 

Residencial Portal da Chapada n.º 101, Ed. Residencial Portal da Amazônia 

n.º: 135, Ed. Portal de Cuiabá n.º: 165, Ed. Maison Eldorado n.º: 195, um 

grande terreno baldio, Ed. Hotel Transamérica n.º: 986 e a numeração dos 

imóveis seguem em ordem crescente e todos esses imóveis pertencem ao 

Bairro: Eldorado; do outro lado da Av. Hélio Ribeiro, existem os imóveis 

sede da SEDUC, Cenário Rural e a sede da Secretaria das Cidades, todos 

s/n.º e que pertencem ao Centro Politico Administrativo. Portanto, está 

diligencia tornou-se infrutífera, o Requerido encontra-se em lugar incerto 

ou não sabido. Diante destas informações, suspendo as minhas 

diligenciais, devolvo o r. Mandado para secretaria da vara para as 

providenciais cabíveis. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Cuiabá-MT., 04 

de setembro de 2018. Bel. Marcelo da Costa Marques Freire. Oficial de 

Justiça Mat. 6244 SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002378-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES GOMES (EXECUTADO)

F. A. GOMES COMERCIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico eu Juarez Campos Silva, Oficial de Justiça, Matricula 

2607, que recebi o mandado, de Posse do mesmo Procedi Diligência na 

data de 21\08\2018, as 10.45h, em Várzea Grande , na Rua Vereador 

Abelardo de Azevedo, na Tentativa de Localizar a Devedora: F.A. GOMES 

COMÉRCIO , e FRANCISCO ALVES GOMES, lá não foi Possível em face de 

não ter localizado os Mesmos , na Referida Rua, sua Ultima Numeração é 

980, lá Fuciona o Mercado Bom Preço , a Frente o Posto de Combustíveis, 

SHELL, procurei Informar nas Proximidades, não Obtive Informações sobre 

os Mesmos. Assim Informo e devolvo o mandado para os devidos fins. 

CUIABÁ/MT, 22 de agosto de 2018. JUAREZ CAMPOS SILVA Oficial de 

Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020801-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDARIO BATISTA CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020801-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EUDARIO BATISTA 

CORREA Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugna pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito (ID. 

14278509), sendo desnecessária a anuência do Requerido, eis que ainda 

não foi citado. Ante ao exposto, HOMOLOGO para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pelo Autor (ID. 

14278509), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, § único, do 

CPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Por 

consequência, revogo a medida liminar concedida nos autos e determino 

que, se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído, assim como a baixa na restrição. Certifique-se o 

transito em julgado ante a desistência do prazo recursal, e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015034-33.2016.8.11.0041

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:

ROZEMAR DOS SANTOS VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015034-33.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROZEMAR DOS 

SANTOS VIANA Vistos. O Autor requer pesquisa junto aos sistemas 

conveniados para localização do Requerido, razão pela qual determino a 

prévia requisição de informações acerca do endereço dos executados 

por meio dos Sistemas INFOJUD e RENAJUD. Seguem extratos em anexo. 

Se os endereços localizados forem diversos daquele que consta nos 

autos, renove-se a expedição do mandado de busca e apreensão. Caso 

outro, em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida 

deferida nos autos e citação da parte Requerida, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. Intime-se. Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017968-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017968-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KAIRO 

ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS Vistos. Conforme se depreende 

dos autos o Autor pugna pela desistência da ação e consequente 

extinção do presente feito (ID. 14908541), sendo desnecessária a 

anuência do Requerido, eis que ainda não foi citado. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pelo Autor (ID. 14908541), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado, e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013386-47.2018.8.11.0041

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:

A.R. SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013386-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: A.R. SANTOS 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos. Conforme se depreende 

dos autos o Autor pugna pela desistência da ação ante a composição 

amigável extrajudicialmente das partes, e consequente extinção do 

presente feito (ID. 14408228), sendo desnecessária a anuência da 

Empresa Requerida, eis que ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pelo Autor (ID. 14408228), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado, e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006361-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DA COSTA ANDREO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006361-17.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARIA 

AUXILIADORA DA COSTA ANDREO Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão com alienação fiduciária movida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, em face de MARIA AUXILIADORA DA COSTA ANDREO, ambos 

identificados e qualificados na petição inicial, tendo por objeto a 

recuperação da posse direta de um veículo dado em alienação fiduciária 

em garantia. A Requerida foi citada e o veículo foi apreendido (ID. 

10385024), mas deixou transcorrer in albis o prazo da contestação, sem 

proceder a purgação da mora na integralidade do contrato abrangendo as 

parcelas vencidas e vincendas no valor descrito na exordial, conforme 

certidão (ID. 14287128). É um breve relato dos autos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O pedido se acha devidamente instruído e, em se tratando de 

revel, deve ser aplicada a regra do art. 334[1] do Código de Processo Civil, 

impondo-se a procedência da ação. Ante o exposto, com fundamento nos 

termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e consoante art. 487, I, 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos do 

Autor o domínio e posse plenos e exclusivos do veículo apreendido, 

tornando definitiva a liminar. Fica facultada a venda pelo Autor do bem 

objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado. No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo 

indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. CONDENO a 

Requerida MARIA AUXILIADORA DA COSTA ANDREO ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% 

(dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a 

partir do ajuizamento da ação (ID. 5026976 - 06/03/2017) na forma do art. 

85, § 2º, I a IV, do CPC. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito [1] Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003308-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAHAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003308-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: RODRIGO RAHAL Vistos. Conforme se 

depreende dos autos o Autor pugna pela desistência da ação, e 

consequente extinção do presente feito (ID. 11777546), sendo 

desnecessária a anuência do Requerido, eis que ainda não foi citado. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pelo Autor (ID. 11777546), fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

demais despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não 

houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado, 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037292-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAILSON DE SOUZA NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037292-03.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: NAILSON DE 

SOUZA NEVES Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugna 
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pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito (ID. 

13918956), sendo desnecessária a anuência do Requerido, eis que ainda 

não foi citado. Ante ao exposto, HOMOLOGO para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pelo Autor (ID. 

13918956), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, § único, do 

CPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Por 

consequência, revogo a medida liminar concedida nos autos e determino 

que, se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído, assim como a baixa na restrição. Certifique-se o 

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

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003850-12.2018.8.11.0041

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:

FILLYPE LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003850-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FILLYPE LOPES 

DA SILVA Vistos. Intimado o Autor a emendar a inicial por duas 

oportunidades (ID. 11905217 e ID. 13268050), e apesar da advertência do 

indeferimento da petição inicial caso não atendido o despacho, 

permaneceu limitou-se a postular pedido de dilação de prazo e para 

recebimento da inicial, pois alega que enviou o titulo para protesto (ID. 

13700511). Pois bem. A Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça 

dispõe, que "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente". Daí porque, para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, não basta que o devedor esteja em mora, mas sua prova 

com a notificação seja feita por carta registrada e com aviso de 

recebimento. Ou seja, embora haja cláusula resolutiva expressa, para que 

se configure inadimplemento absoluto a ensejar a medida de apreensão, 

tem-se como imprescindível a prévia notificação para que os efeitos da 

resolução se operem. Nesse sentido, a C. Corte já deixou assentado que: 

"Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte a mora deverá ser 

comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, desde 

que, neste último caso, reste comprovado que o devedor encontra-se em 

lugar incerto, o que não ocorreu no presente caso. Não comprovada a 

mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão." (EDcl no 

AgRg no Ag 1125417/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso, 3ª Turma, J. 

14/03/2011). No presente caso, o Autor instruiu a inicial com comprovante 

de notificação do Devedor, contudo, a correspondência foi primeiramente 

enviada foi devolvido com a informação “endereço insuficiente” (ID. 

11826841). Não há como negar-se que não há a mínima comprovação da 

notificação do devedor com o fito de constituí-lo em mora nos termos em 

que exige a lei (art. 2º, § 2º DL 911/69) e em consonância com o 

entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça contido no enunciado da 

Súmula nº 72, de sua jurisprudência. O Credor, não logrou êxito em 

comprovar a constituição em mora do devedor, pressuposto este de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, 

conditio sine qua non para que o proprietário fiduciário dê curso à 

resolução do contrato e obtenha a busca e apreensão do bem. Com efeito, 

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a 

concessão da medida liminar de busca e apreensão depende do efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda 

que por terceiro, momento em que é comunicada a constituição em mora. 

Confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Não 

se conhece de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do 

princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. 

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de 

alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora 

do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva 

entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 09/05/2016). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência 

desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da 

mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação 

extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no 

endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. 2. Consoante 

entendimento pacífico deste STJ, o ajuizamento de ação revisional, por si 

só, não descaracteriza a mora. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem 

entendeu que a notificação foi devidamente realizada. Além disso, 

verificou que não foi reconhecida abusividade nos encargos exigidos no 

período da normalidade, bem como que não foi realizado nenhum depósito 

na ação revisional. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das 

provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial ante o 

óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 801.683/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA. 

NOTIFICAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 

REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Para a constituição em mora do devedor, 

basta que a notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e 

documentos seja entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a 

exigência de que seja feita pessoalmente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do 

STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a 

análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 798.440/RS, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, 

DJe 28/03/2016). Para comprovação da mora, é indispensável que a 

notificação extrajudicial seja feita no endereço correto do devedor 

fiduciário, sob pena de invalidade. In casu, restou evidenciado que a 

instituição bancária credora conhecia o endereço correto do devedor, e, 

nada obstante deste fato, procedeu à notificação no endereço com dados 

insuficiente. De tal modo, não tendo a instituição financeira demonstrado 

que notificou a parte requerida não se há falar em comprovação da mora e 

por esta razão, diante do não preenchimento do requisito indispensável à 

propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, a comprovação da 

mora, sendo de rigor o indeferimento da inicial. Portanto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

artigo 485, I, c/c artigo 321, § Único, ambos do CPC, eis que indefiro a 

petição inicial. Custas remanescentes pelo Autor. Certifique-se o transito 

em julgado, e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021792-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL SANTOS DE PINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021792-91.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: RAUL SANTOS DE PINHO Vistos. Conforme se 

depreende dos autos o Autor relata não mais existir o interesse 

processual, mediante regularização do contrato pelo Requerido, e por 

consequência, pugna pela extinção do presente feito (ID. 9752076), sendo 

desnecessária a anuência do Requerido, eis que ainda não foi citado. 

Ante ao exposto, nos termos do artigo 200, do CPC, JULGO EXTINTO o 
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presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, IV, 

do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela 

parte Autora. Por consequência, revogo a medida liminar concedida nos 

autos e determino que, se for o caso, recolha-se o mandado de busca e 

apreensão eventualmente distribuído, assim como a baixa na restrição. 

Certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se os autos com as baixas 

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

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011478-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENI CONCEICAO DE AMORIM PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011478-86.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SILBENI CONCEICAO DE 

AMORIM PEREIRA REQUERIDO: BANCO PAN S/A Vistos. Considerando 

que a parte Autora foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa 

judiciais, mas permaneceu silente (ID. 14970067), não há alternativa senão 

o cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento 

n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014, e nos termos do artigo 290, do CPC 

determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência 

do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, 

pois sequer formalizada a triangularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022894-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONE CESAR DIONISIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022894-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): RONE CESAR DIONISIO RÉU: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. Considerando que a parte Autora foi 

devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas 

permaneceu silente (ID. 11403691 e ID. 15010380), não há alternativa 

senão o cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao 

Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014, e nos termos do artigo 290, do 

CPC determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a 

ausência do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem 

honorários, pois sequer formalizada a triangularização processual. Após o 

transito em julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016331-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILAMAR DE SOUSA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1016331-07.2018.8.11.0041 Revisão Contratual c/c Tutela Antecipada 

Vistos. Autos redistribuídos da 1ª Vara Bancária desta Capital, sob o 

fundamento de prevenção deste juízo para processamento e julgamento 

da referida, em razão de manifestação deste juízo em ação idêntica sob o 

nº. 1023994-75.2016.8.11.0041 – PJE. VILAMAR DE SOUZA COSTA 

ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato de Consórcio c/c Pedido 

Liminar em face de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SAGA LTDA e BR 

CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, pleiteando, 

liminarmente, pelo depósito judicial das parcelas vincendas do contrato de 

consórcio em questão no valor reduzido de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) e a incorporação e acréscimo de aproximadamente 40 (quarenta) 

parcelas vencidas as demais parcelas após a revisão. Ante a ausência de 

demonstração pelo autor da impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, INTIME-O para no 

prazo de 05 (cinco) dias comprovar nos autos a alegada insuficiência, 

com a juntada do comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, 

sob pena de decorrido o prazo, sem a devida providência, ensejar no 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 

2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035272-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1035272-05.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com pedido liminar 

Vistos. Nos termos do art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder com o recolhimento das custas e despesas 

de ingresso, sob pena de arquivamento da ação. 1. Ressalto que no 

mesmo prazo, o autor deverá vincular as guias de recolhimento das 

custas de distribuição nos presentes autos, conforme disposto no art. 2º 

do Provimento 22/2016-CGJ. 2. Decorrido o prazo, sem a devida 

providência, certifique e conclusos. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010326-66.2018.8.11.0041

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:

CLAUDIO SCOLARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010326-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CLAUDIO SCOLARI Vistos. Considerando que a parte Autora 

foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas 

permaneceu silente (ID. 15193440), não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014, e nos termos do artigo 290, do CPC determino 

o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência do 

recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, pois 

sequer formalizada a triangularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005068-12.2017.8.11.0041

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:

CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI (EXECUTADO)

LUIS CESAR KAWASAKI (EXECUTADO)

ODETE FUJIKO KAWASAKI (EXECUTADO)

ROBERTO KAWASAKI (EXECUTADO)
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KAWASAKI COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

IWAO KAWASAKI (EXECUTADO)

AGNALDO KAWASAKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que, em cumprimento ao mandado de citação, de posse do 

referido, não foi possível citar os Executados pelos seguintes motivos: me 

dirigi na Avenida Carmindo de Campos não localizei o número 2055, me 

dirigi na Avenida Carmindo de Campos 2910, lá estando, encontrei o 

Senhor JOSELINO, o qual disse ser atual proprietário de uma empresa, que 

funciona ali na Avenida C de Campos 2910, onde somente é a faxada da 

empresa KAWASAKI, posto nos dois prédios, informou que, a empresa 

KAWASAKI COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME, que 

ficava na Carmindo de Campos na 2055, não tem mais, neste endereço 

não localizei a Executada CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI disse 

que não sabe quem é, em relação a LUIS CESAR KAWASAKI, na pça 

Ipiranga não tem 1539, quanto a Executada ODETE FUJIKO KAWASAKI, 

me dirigi na Avenida General Mello, não localizei 151, número encontrados 

foram 127, 147, 181. Fui informado pelo JOSELINO, de que o Sr. IWAO 

KAWASAKI dificilmente aparece ali até porquê Eles são proprietários 

somente dos prédios e não tem mais a loja, disse que ali aparece uma vez 

ou outra o Sr. ROBERTO KAWASAKI, disse também que na Tenente Cel. 

Duarte funcionava uma garagem da KAWASAKI hoje não tem mais. Disse 

o JOSELINO de que deu estas informações pois fazia negócios com os 

Kawasakis, portanto, diante de todo o exposto, faço a devolução do 

mandado para que a parte Exequente informe onde poderá ser 

encontrados os Executados, para que seja cumpridos os atos assim 

necessários, fica este oficial de justiça a disposição para novas 

determinações. O referido é verdade e dou fé. /MT, 13 de setembro de 

2018. ANTONIO MARCELINO DE ALMEIDA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006320-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CHRYSTINNE MARQUES PEIXOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006320-50.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: FERNANDA CHRYSTINNE MARQUES PEIXOTO Vistos. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com alienação fiduciária movida 

por BANCO J. SAFRA S/A, instituição financeira de direito privado, em 

face de FERNANDA CHRYSTINNE MARQUES PEIXOTO, ambas 

identificados e qualificados na petição inicial, tendo por objeto a 

recuperação da posse direta de um veículo dado em alienação fiduciária 

em garantia. A Requerida foi citada e o veículo foi apreendido (ID. 5809388 

e ID. 5809305), mas deixou transcorrer in albis o prazo da contestação, 

sem proceder a purgação da mora na integralidade do contrato 

abrangendo as parcelas vencidas e vincendas no valor descrito na 

exordial, conforme certidão (ID. 9016922). É um breve relato dos autos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido se acha devidamente instruído e, em 

se tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 334[1] do Código de 

Processo Civil, impondo-se a procedência da ação. Ante o exposto, com 

fundamento nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e 

consoante art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse plenos e exclusivos 

do veículo apreendido, tornando definitiva a liminar. Fica facultada a venda 

pelo Autor do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. No mais, promova a baixa do gravame que recai 

sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. 

CONDENO a Requerida FERNANDA CHRYSTINNE MARQUES PEIXOTO ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, 

devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação (ID. 5021879 - 

06/03/2017) na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. Preclusa a via 

recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado 

qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito [1] Art. 344. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023952-26.2016.8.11.0041

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:

JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que não foi possivel proceder a Citação do JOÃO 

BATISTA DA SILVA MOREIRA, tendo em vista que, segundas informações 

do Porteiro Heliomair, o mesmo já mudou do local a mais de 15 anos, e não 

soube informar o seu paraedeiro, sendo assim, o mesmo encontra-se em 

lugar incerto e não sabido. CUIABÁ/MT, 28 de agosto de 2018. ERNESTO 

YOITI SAKAMOTO Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007768-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON SLAVIERO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007768-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: CLEYTON SLAVIERO Vistos. Conforme se 

depreende dos autos o Autor relata não mais existir o interesse 

processual, mediante regularização do contrato pelo Requerido, e por 

consequência, pugna pela extinção do presente feito (ID. 13024105), 

sendo desnecessária a anuência do Requerido, eis que ainda não foi 

citado. Ante ao exposto, nos termos do artigo 200, do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, IV, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte Autora. Por consequência, revogo a medida liminar 

concedida nos autos e determino que, se for o caso, recolha-se o 

mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído, assim como a 

baixa na restrição. Certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006895-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO FRANDSEN (EXECUTADO)

LUCIANA SCHMIDT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 
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NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que em cumprimento ao mandado retro, diligenciei-me 

no dia 24/08, às 10h ao endereço indicado e lá estando não foi possível 

proceder Citação dos devedores MARCO ANTONIO FRANDSEN e LUCIAN 

SCHMIDT em razão destes não mais residirem no local há mais de dois 

anos, segundo informação da porteira, Sra.Sueli. Assim, ante o exposto 

devolvo o mandado à Secretaria para os devidos fins. O referido é 

verdade e dou fé. CUIABÁ/MT, 27 de agosto de 2018. ROSILENE DUARTE 

SIGARINI MENDONCA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012059-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PAES LEMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012059-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: PATRICIA PAES LEMES Vistos. Conforme se depreende 

dos autos o Autor pugna pela desistência da ação e consequente 

extinção do presente feito (ID. 13139441), sendo desnecessária a 

anuência da Requerida, eis que ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pelo Autor (ID. 13139441), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, § único, do CPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela 

parte desistente. Por consequência, revogo a medida liminar concedida 

nos autos e determino que, se for o caso, recolha-se o mandado de busca 

e apreensão eventualmente distribuído, assim como a baixa na restrição. 

Certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se os autos com as baixas 

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

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017490-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE CASSIA SANCHES (EXECUTADO)

JANAINA DE CASSIA SANCHES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico e dou fé, que em cumprimento ao mandado de Citação 

e Penhora expedido pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Capital, processo 

1017490-53.2016.8.11.0041 Ação de Execução de Título Extrajudicial, que 

BANCO BRADESCO S/A move contra; JANAINA DE CASSIA SANCHES 

–ME e JANAINA DE CASSIA SANCHES de posse do aludido mandado me 

diligenciei ao endereço pórtico desta, ou seja, na Avenida Edgar Vieira nº 

1.611, local onde não foi possível efetuar a citação das partes devedoras 

acima citadas, em virtude de não encontrá-los no local, segundo 

informação do zelador Sr. Adriano, informou ao relatar que a executada 

não residem mais ali cerca de dois anos. Diante do exposto faço imediata 

devolução do presente mandado em cartório, tendo em vista que não foi 

possível proceder ao arresto conforme preconiza o artigo 653 do CPC, 

tendo em vista de não ter conseguido localizar bens dos devedores em 

tela, que suportariam o valor da divida reclamada na execução. Solicito a 

parte autora, via seu douto patrono para que indique tempestivamente os 

supostos bens encontradiços dos devedores para eventual arresto. Por 

se esta a expressão da verdade dato assino e dou fé. CUIABÁ/MT, 20 de 

agosto de 2018. ORIVALDO CARVALHAES DE OLIVEIRA Oficial de Justiça 

SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024473-97.2018.8.11.0041

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:

ANDRE MENDES SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024473-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDRE MENDES 

SILVA Vistos. Intimado o Autor a emendar a inicial (ID. 14582294), e 

apesar da advertência do indeferimento da petição inicial caso não 

atendido o despacho, permaneceu silente (ID. 15269309). Pois bem. A 

Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, que "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente". Daí porque, para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não basta que o 

devedor esteja em mora, mas sua prova com a notificação seja feita por 

carta registrada e com aviso de recebimento. Ou seja, embora haja 

cláusula resolutiva expressa, para que se configure inadimplemento 

absoluto a ensejar a medida de apreensão, tem-se como imprescindível a 

prévia notificação para que os efeitos da resolução se operem. Nesse 

sentido, a C. Corte já deixou assentado que: "Conforme a jurisprudência 

pacífica desta Corte a mora deverá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor, desde que, neste último caso, reste 

comprovado que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que não 

ocorreu no presente caso. Não comprovada a mora, é imperiosa a 

extinção da ação de busca e apreensão." (EDcl no AgRg no Ag 

1125417/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso, 3ª Turma, J. 14/03/2011). No 

presente caso, o Autor instruiu a inicial com comprovante de notificação 

do Devedor, contudo, negativo por motivo “endereço incorreto” (ID. 

14566472). Não há como negar-se que não há a mínima comprovação da 

notificação do devedor com o fito de constituí-lo em mora nos termos em 

que exige a lei (art. 2º, § 2º DL 911/69) e em consonância com o 

entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça contido no enunciado da 

Súmula nº 72, de sua jurisprudência. O Credor, não logrou êxito em 

comprovar a constituição em mora do devedor, pressuposto este de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, 

conditio sine qua non para que o proprietário fiduciário dê curso à 

resolução do contrato e obtenha a busca e apreensão do bem. Com efeito, 

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a 

concessão da medida liminar de busca e apreensão depende do efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda 

que por terceiro, momento em que é comunicada a constituição em mora. 

Confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Não 

se conhece de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do 

princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. 

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de 

alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora 

do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva 

entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 09/05/2016). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO 
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CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência 

desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da 

mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação 

extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no 

endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. 2. Consoante 

entendimento pacífico deste STJ, o ajuizamento de ação revisional, por si 

só, não descaracteriza a mora. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem 

entendeu que a notificação foi devidamente realizada. Além disso, 

verificou que não foi reconhecida abusividade nos encargos exigidos no 

período da normalidade, bem como que não foi realizado nenhum depósito 

na ação revisional. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das 

provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial ante o 

óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 801.683/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA. 

NOTIFICAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 

REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Para a constituição em mora do devedor, 

basta que a notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e 

documentos seja entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a 

exigência de que seja feita pessoalmente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do 

STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a 

análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 798.440/RS, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, 

DJe 28/03/2016). Para comprovação da mora, é indispensável que a 

notificação extrajudicial seja feita no endereço correto do devedor 

fiduciário, sob pena de invalidade. In casu, restou evidenciado que a 

instituição bancária credora conhecia o endereço correto do devedor, e, 

nada obstante deste fato, procedeu à notificação no endereço com dados 

insuficiente. De tal modo, não tendo a instituição financeira demonstrado 

que notificou a parte requerida não se há falar em comprovação da mora e 

por esta razão, diante do não preenchimento do requisito indispensável à 

propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, a comprovação da 

mora, sendo de rigor o indeferimento da inicial. Portanto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

artigo 485, I, c/c artigo 321, § Único, ambos do CPC, eis que indefiro a 

petição inicial. Custas remanescentes pelo Autor. Certifique-se o transito 

em julgado, e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011923-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011923-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE FERNANDES RÉU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

Considerando que a parte Autora foi devidamente intimada a recolher as 

custas e taxa judiciais, mas permaneceu silente (ID. 14970181), não há 

alternativa senão o cancelamento da distribuição. Destarte, em 

atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014, e nos termos 

do artigo 290, do CPC determino o cancelamento da distribuição. Sem 

custas já que a ausência do recolhimento desta motivou a extinção do 

processo e sem honorários, pois sequer formalizada a triangularização 

processual. Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de outubro 

de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033569-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1033569-73.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP Vistos. 

Conforme se depreende dos autos o Autor pugna pela desistência da 

ação ante a composição amigável extrajudicialmente das partes, e 

consequente extinção do presente feito (ID. 13918880), sendo 

desnecessária a anuência da Empresa Requerida, eis que ainda não foi 

citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pelo Autor (ID. 13918880), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Por 

consequência, revogo a medida liminar concedida nos autos e determino 

que, se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído, assim como a baixa na restrição. Certifique-se o 

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

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017203-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZORIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017203-56.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OZORIO ANTONIO 

DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos. O feito 

teve seu trâmite normal, sendo que (ID. 11919273) as partes litigantes 

noticiaram auto composição amigável extrajudicialmente com Termo de 

Acordo (ID. 11919284), requerendo sua homologação e extinção do 

presente feito. É o sucinto relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando 

a anunciada transação extrajudicial entre os contendores (ID. 11919273), 

o que põe termo ao objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO por 

sentença a transação firmada entre as Partes, e, por consequência, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, julgo extinto o processo. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma do acordo. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

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

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008787-65.2018.8.11.0041

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:

ROSANA RIBAS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 8 7 8 7 - 6 5 . 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: ROSANA RIBAS 

SANTOS Vistos. Considerando que a parte Autora foi devidamente 

intimada a recolher as custas complementares (ID. 13893201), mas 

permaneceu silente (ID. 15267340), não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014, e nos termos do artigo 290, do CPC determino 
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o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência do 

recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, pois 

sequer formalizada a triangularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016421-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERES CASSIANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que, de posse do presente mandado, verifiquei que 

nele consta a informação "Fornecerá meios". Ocorre que, até a presente 

data, não houve contato da Parte Autora para o fornecimento dos meios 

necessários ao devido cumprimento deste. Diante do exposto, faço a 

devolução do mandado em cartório para os devidos fins. O referido é 

verdade e dou fé. CUIABÁ/MT, 31 de agosto de 2018. ISABELA BRITO 

LISBOA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022196-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINS RIBEIRO (EXECUTADO)

RICARDO MARTINS RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA CERTIDÃO NEGATIVA. Restou prejudicado o cumprimento do 

mandado extraído dos autos 1022196-79.2016.8.11.0041, em razão de 

não haver localizado o endereço Rua Maria A. da Silva, 344, ou Rua Raul 

Santos Costa, Ribeirão do Lipa. Destarte, por não haver localizado o 

requerido, devolvo o mandado ao Cartório para que o autor indique, 

número de telefone, endereço laboral, ou pontos referencias, incluindo se 

houver ao lado de em frente a, ou qualquer informação que possa auxiliar 

na localização do requerido, para então novas diligencias. Silvana 

Pavarine de Sá Velasques – Oficiala de Justiça - CUIABÁ/MT, 5 de 

setembro de 2018. SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037972-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1037972-51.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com pedido Liminar 

Vistos. Intime-se o autor para vincular as guias de custas e taxa judiciária 

na distribuição dos autos, conforme expressamente disposto e orientado 

no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Nos termos do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão liminar de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente, necessário a comprovação pelo credor: da 

mora e inadimplemento do devedor. Comprovada a mora pela 

credora/requerente, conforme se verifica do AR de notificação 

extrajudicial colacionada no id. 16255209, (Súmula nº 72 do STJ prescreve 

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), DEFIRO liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. 1. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 2. Ressalte-se que 

se o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. 3. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. 4. CITE-SE a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário no demonstrativo de débito colacionado no id. 15093329, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, a contar da 

execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 5. Defiro os 

benefícios do § 2º, artigo 212 do CPC e, se necessário, mediante a 

certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de 

auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou utilização de 

serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as expensas do 

Autor. 6. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de cumprimento 

da apreensão do veículo e citação do Requerido, certifique-se o decurso 

de prazo para purgar a mora bem como da contestação, promovendo-se a 

Secretaria os impulsos processuais subsequentes. No caso em que o bem 

seja apreendido, e não citado o Requerido, aguarde-se o decurso de 

prazo para contestação, e caso não apresentada contestação, 

certifique-se e cite-se por Edital. Ocorrendo que o Requerido não tenha 

sido citado e o bem não foi apreendido, promova-se a intimação do Credor 

para informar onde o bem pode ser encontrado, bem como para promover 

a citação do Requerido, em quinze (15) dias. 7. Ademais, caso a citação 

seja positiva, mas o veículo não tenha sido localizado, aguarde-se o prazo 

para resposta. Não havendo contestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para sentença com eventual autorização para conversão 

da obrigação em pecúnia. 8. Cumpra-se nos termos do art. 842 do NCPC, 

ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA. 9. Intime-se. Cuiabá/MT, 06 de 

novembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011236-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me 

ao Bairro Santa Marta, Avenida Miguel Sutil, nº 6322, Residencial Vilaggio 

di Bonifacia, no dia 27 de agosto de 2018, às 10:49h, e lá estando, após 

as formalidades legais, DEIXEI de proceder à CITAÇÃO do Sr. Marcus 

Vinicius Marinho de Barros, pois, segundo informação da portaria, com a 

Sra. Daiane, o Sr. Marcus não se encontrava na residência no momento 

da diligência. Diante do exposto, faço a devolução do mandado em cartório 

para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. CUIABÁ/MT, 31 de 

agosto de 2018. ISABELA BRITO LISBOA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 
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INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022395-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que, em cumprimento ao mandado de liminar e citação, me dirigi 

na Avenida Ipiranga esquina com Senador Metelo, encontrei um açougue 

de nome CASA DE CARNE MARTINS PRIME, N. 1189, com a Razão Social J 

B M FORTES ME, onde neste local encontrei um Senhor de nome JUNIOR o 

qual disse ser proprietário e irmão do REQUERIDO KEMUEL MARTINS, o 

qual disse que este não fica ali pois, tem estabelecimento na região da 

cidade verde, não precisando o endereço exato, portanto, diante do 

exposto, devolvo o mandado para os devidos fins. O referido é verdade e 

dou fé. /MT, 13 de setembro de 2018. ANTONIO MARCELINO DE ALMEIDA 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008109-84.2017.8.11.0041

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:

I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP (RÉU)

ITAMAR ZEITOUN (RÉU)

IRLAN ZEITOUN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035174-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1020911-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020911-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): IOLANDA MARIA DOS SANTOS 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. Considerando que a parte Autora foi 

devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas 

permaneceu silente (ID. 9355880), não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014, e nos termos do artigo 290, do CPC determino 

o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência do 

recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, pois 

sequer formalizada a triangularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71673 Nr: 5979-66.2002.811.0041

 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): CELIO HELI BATISTA

 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: CÉSAR GILIOLI - 

OAB:6696/MT

 certifico que o executado nada manifestou sobre a indicação de bens à 

penhora. Manifeste a parte credora em cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796596 Nr: 2950-22.2013.811.0041

 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: ROSANE CRISTINA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO RURAL S. A., BANCO DO BRASIL, JB CRED SOC. DE CRÉDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR LTDA, BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/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, DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, FÁBIO ROBERTO DE 

ALMEIDA TAVARES - OAB:147.386/SP, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223/SP, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 2.Ante a anunciada transação entre a autora e o requerido BANCO PAN 

S/A (fls. 854/855), circunstância que põe termo ao cumprimento da 

obrigação pelo referido requerido, HOMOLOGO-O, por sentença, para que 

surta seus efeitos legais e jurídicos e, por consequência nos termos do 

art. 924 II do CPC, JULGO EXTINTO. 3.Ante a renúncia pelas partes ao 

prazo recursal, proceda a exclusão do requerido BANCO PAN S/A da 

capa dos autos e dos sistema Apolo.4.Com relação ao pleito da autora de 

intimação dos demais requeridos para pagamento da condenação (fl. 853 

último parágrafo), não há como ser acolhido, uma vez que trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença que deverá observar os requisitos 

dispostos nos artigos 523 e seguintes do CPC.5.Todavia, ante a arguição 

do trânsito em julgado certificado em Segunda Instância pelo requerido JB 

CRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA, após as 

providências acima, os autos deverão ser encaminhados à Segunda 

Instância para manifestação sobre a referida arguição.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 759033 Nr: 11309-92.2012.811.0041

 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): AGAPE INFORMÁTICA LTDA - EPP, IRENE 

MARQUES, NOELY SANTOS GOGOLEVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 166 de 458



OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Ante a ausência de impugnação pelos devedores/executados da penhora 

realizada do valor parcial do débito (fls. 133/134), conforme manifestação 

do curador deles de fl. 136, EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor do Exequente 

dos valores bloqueados, mediante transferência na conta a ser informada.

Após, intime-se o exequente para em cinco (05) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção da execução, em caso de 

decurso de prazo, sem manifestação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 27162 Nr: 3887-57.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL JOSÉ PEREIRA, DIONIZIO ADILSON 

CAMPOS

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

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos.

Expeça-se certidão de crédito, conforme pleiteado (fl. 26/27).

Ante o pedido de suspensão da presente execução, ante a ausência de 

localização de bens em nome dos executados, defiro a SUSPENSÃO do 

feito, 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.: 379684 Nr: 15490-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACHECO E MENDONÇA PACHECO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se certidão de crédito e, após, intime-se o exequente para da 

prosseguimento a execução no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção em caso de desídia.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1076080 Nr: 58028-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN, DIEGGO BRUNO 

PIO DA SILVA, JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, DARIO JOSÉ 

GOLLIN, IRENE TERESA GOLLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12.815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE 

USTRA - OAB:196524, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos.

Autos com mais de 200 folhas, proceda a abertura do segundo volume.

Após, cumpra-se as demais determinações constantes da decisão de fls. 

190/190verso, onde, inclusive, houve manifestação acerca da petição de 

fl. 196/196verso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 717609 Nr: 11122-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES LIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Ante a concordância pelo devedor do valor penhorado, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em favor da Defensoria Pública deste Estado, conforme 

pleiteado à fls. 233.

Após, intime-se, pessoalmente, a exequente, através de mandado, para 

em 05 (cinco) dias informar os dados bancários para transferência do 

valor depositado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 357694 Nr: 28045-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA - ME, LUIZ 

CARLOS DE ALMEIDA E SILVA, ERNESTINA CALIXTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:9153 - MT

 Vistos.

Pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD realizado, conforme extratos 

acostados às fls. 250/254.

Intime-se o exequente para em 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção por desídia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 951815 Nr: 825-13.2015.811.0041

 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): MARCIA M. PINTO DE SOUZA, JAIRO 

APARECIDO CAETANO TORQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (fls. 151/156).

1. INTIME-SE o Executado para que efetue o pagamento no valor do débito 

indicado às fls. 365, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 

todos do CPC/2015).

2. Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, 

em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será 

devido se não houver o pronto pagamento pelo Executado.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 749408 Nr: 1406-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA CAMARGO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente deverá para juntar o demonstrativo do débito 

atualizado e, após, conclusos.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14154 Nr: 11963-36.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RONDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de buscas de informações de possíveis bens, via 

RENAJUD, pelo que segue o demonstrativo de consulta a presente 

decisão, sobre o qual o exequente deverá se manifestar em 05 (cinco) 

dias.

RESTANDO infrutífera a medida, deve o credor indicar bens que satisfaça 

a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção por desídia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 999158 Nr: 23070-18.2015.811.0041

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CARLOS DOS SANTOS, 

DEFENSORIA PUBLICA DO CONSUMIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

CONSUMIDOR - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo autor.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique e intime-se o autor para 

em 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção em 

caso de desídia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 79514 Nr: 4574-05.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERSO PEREIRA DA SILVA, MARCIA 

ARANTES MENDONÇA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos.

Defiro conforme requerido. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 766805 Nr: 19577-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSONDE ARRUDA 

MOURA - OAB:OAB/MT 12.749

 Vistos.

Defiro a SUSPENSÃO do feito (fl. 101/101verso), 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.: 269288 Nr: 1618-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRARIA E PAPELARIA SEREIA LTDA, 

GUIOMAR LOURENÇO SILVA SEREIA, CLÁUDIO MÁRCIO SEREIA, ROGER 

DALTON KUHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Vistos.

1. CITEM-SE os executados GUIOMAR LOURENÇO SILVA SEREIA e 

CLAUDIO MARCIO SEREIA, por edital, conforme requerido (fl. 246), 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.: 15759 Nr: 221-14.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CANTARELLA, Saule Casagrande

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

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CARVALHO 

FERRO - OAB:13615-B

 Vistos.

Expeça-se certidão de crédito, conforme pleiteado (fl. 204/205).

Com relação a inclusão dos devedores no cadastro de restrição ao crédito 

é diligência que cabe ao exequente.

Ante o pedido de suspensão da presente execução, ante a ausência de 

localização de bens em nome dos executados, defiro a SUSPENSÃO do 

feito, 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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 752225 Nr: 4043-54.2012.811.0041
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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: NILTON PORTELA FERREIRA - ME, NILTON PORTELA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 9.475, 

NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. INTIME-SE o Executado para que efetue o pagamento no valor do débito 

indicado às fls. 244, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 

todos do CPC/2015).

2. Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, 

em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será 

devido se não houver o pronto pagamento pelo Executado.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 382725 Nr: 18762-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO PIALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

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

DIEGO PADILHA DE PAULA OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014, MAYRA 

ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos.

Razão assiste ao exequente (fl. 249), de fato, há um erro material com 

relação as folhas do Cálculo realizado pela Contadoria Judicial, o que 

ratifico nos seguintes termos:

“(...) Em virtude disso, HOMOLOGO os cálculos elaborados pelo Contador 

Judicial de fls. 208/210”.

No mais a decisão permanece tal como lançada.

Intime-se. Cumpra-se com a retificação acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 466541 Nr: 33681-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Vistos.

Ante a condenação do executado, Banco Santander S/A, na obrigação de 

apresentar todos os documentos necessários para a realização da perícia 

contábil, conforme dispositivo da sentença colacionada às fls. 288/295, 

intime-se o executado, para em 15 (quinze) dias, apresentar os 

documentos necessários para a realização da perícia, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) - § 1º do art. 536 do CPC.

Juntado os documentos, intime-se o exequente para apresentar, no 

mesmo prazo, demonstrativo atualizado do débito e, após, cumpra-se 

conforme determinado à fl. 537.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 992606 Nr: 19688-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDIAN MENEZES E SILVA, ESPOLIO DE PAULO 

SERGIO DA SILVA, MEDIAN MENEZES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A, ITAU UNIBANCO S.A, 

ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos.

MEDIAN MENEZES E SILVA e OUTRO insurgiram através dos embargos de 

declaração (fls. 474/477) contra a sentença proferida nos presentes 

autos (fls. 458/468), aduzindo, ter sido contraditória quando compensou 

os honorários advocatícios sucumbenciais, o que afirmou ser vedado 

expressamente por lei.

Insurgiu, também, contra o referido julgado o requerido Itaú Unibanco S/A, 

aduzindo que o referido foi omisso quando decretou a revelia dele com 

defesa apresentada nos autos e quando aplicou multa por ato atentatório 

a dignidade da justiça por descumprimento de ato judicial liminar, que 

afirma que sequer tinha ciência (fls. 478/482).

Recebo os Embargos de Declaração e nego provimento aos referidos, 

ante a evidente utilização indevida da presente via recursal para a 

pretensão pleiteada pela requerida.

Da leitura dos referidos é evidente a irresignação com o posicionamento 

proferido, o que deve ser buscado pela via recursal adequada.

A omissão que autoriza a impugnação por embargos de declaração é a 

decorrente da falta de pronunciamento judicial sobre algum ponto, o que 

não é o caso em questão, posto que a alegada omissão apontada pelo 

embargante Itaú Unibanco S/A, se dá contra pronunciamento judicial de 

pontos que não concorda.

Por sua vez, a contradição que justifica a interposição dos presentes 

embargos é a de proposições inconciliáveis e contraditórias, o que não é o 

caso apontado pelos embargantes Median Menezes e Silva e Outros, com 

relação a irresignação dos referidos em face a compensação dos 

honorários sucumbenciais.

Com essas considerações, nos termos do art. 1.022 do CPC, NEGO 

PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos (fls. 474/477 e fls. 

478/482), por não vislumbrar omissão no decisum embargado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811181 Nr: 17673-46.2013.811.0041

 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 ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:MT/5928

 Autos nº 17673-46.2013.811.0041 – ID 811181

Ação de cobrança

 DECISÃO

 Vistos.

 Para realização de perícia técnica contábil nomeio para atuar como Perito 

Judicial o Contador ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, CRC/MT 

003867/0-O, com endereço profissional na Rua N, Quadra: 09, Casa 12, 

bairro: Miguel Sutil, Cuiabá (MT) CEP: 78.048-318. Fone: 65 3642-2921, 

EMAIL: rogério@regiajuridico.com.br, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Intime-se o expert para apresentar a proposta de honorários e seus 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º, do CPC).

 Em seguida, intime-se o Exequente para depositar o valor dos honorários, 

(art. 95, §1º, do CPC), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito 

possa prosseguir.

 Empós, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como 

para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I, II e 
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III).

Posteriormente, intime-se o Perito a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC.

 Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, depois de intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, §1º).

Como aporte do laudo pericial, intimem-se as Partes acerca do prazo 

comum de quinze (15) dias para exercer o que lhe faculta o art. 477, §1º, 

do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 32891 Nr: 266-67.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOCAPO COOP. AGRIC. PROD. DE CANA DE 

POCONÉ LTDA, CRISTOVÃO AFONSO DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

GOMES DA SILVA, MARIA NUNES RONDON DA SILVA, LUIZ ALBERTO 

GOMES DA SILVA, RODOLFO GOMES DA SILVA, ARLINDO ANGELO DE 

MORAES, DONIZETE DO PRADO, JOÃO MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Autos nº 26667-1989.811.0041– ID: 32891

Execução de titulo

 DECISÃO

 Vistos.

 Nos termos do requerido a fl. 1142 e 1827 (vol. VI e X), DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 14:00 

horas, a ser realizada por Conciliadora credenciada pelo NUPEMEC, na 

sala de audiências desta Unidade Judiciária.

Intimem-se.

Cuiabá (MT), 23 de novembro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824853 Nr: 30892-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO AUGUSTO ALMEIDA FERRAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAELA PASSOS SILVEIRA 

BUENO - OAB:20891/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RETRO, RENOVO O ATO: 

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por DIEGO AUGUSTO 

ALMEIDA FERRAZ, este anuiu com o depósito efetuado pelo Executado as 

fls. 196/197, assim nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o 

Cumprimento de Sentença.

Custas finais pelo Executado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente (fl. 198).

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1330260 Nr: 15670-45.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LOTUFO BUSSIKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO S/A LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884

 Vistos (...) Com relação a impenhorabilidade do valor da sua conta 

poupança, sob o argumento de que não excede a 40 (quarenta) salários 

mínimos, conforme disposto no inciso X e caput do art. 833 do CPC, 

também não há como ser acolhido, posto que o valor de saldo em conta do 

dia 31 de julho do corrente ano, conforme extrato acostado pela 

embargante à fl. 20, excedem o limite legal de impenhorabilidade, de forma 

que possível o bloqueio do excedente. Assim, somando-se o excedente 

com o valor transferido da conta corrente para a conta poupança em 21 

de agosto do corrente ano, conforme extrato de fl. 21, é que entendo 

necessária a manutenção do valor penhorado nos autos executivos, para 

melhor esclarecimentos acerca da origem e natureza da referida verda. 

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido antecipatório, nos termos 

do art. 300 do CPC. CITE-SE a embargada, através dos Advogados 

constituídos nos autos da Execução (cód. 24175), na forma do art. 677, § 

3º do CPC para, querendo, contestar, em quinze (15) dias (art. 679, do 

CPC), consignando-se que, se não contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Embargante. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 754228 Nr: 6197-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE MALHADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE AP. OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 86). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 88/90, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte.

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Dê-se baixa na restrição de fl.41.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 18 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005237-96.2017.8.11.0041

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:

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)
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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 para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004143-16.2017.8.11.0041

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:

KATIA MARA FERREIRA DORILEO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004794-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES LUANA MARQUES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036813-10.2017.8.11.0041

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:

L A LEMOS CASCALHEIRA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar - se sobre 

as correspondência devolvidas no 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012427-13.2017.8.11.0041

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:

RAQUEL RESENDE FRANCO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar - se sobre 

a consulta de endereço da requerida pelo sistema INFOJUD anexada no id. 

16363416.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003336-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PRESTES (REQUERIDO)

 

Visto que as respostas acima acompanham esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 

pesquisa do infojud anexada aos autos conforme id..16362772

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012609-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIS BARTOSKI (EXECUTADO)

 

Visto que as respostas acima acompanham esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 

pesquisa do infojud anexada aos autos conforme id..16362750

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020836-12.2016.8.11.0041

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:

F H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

 

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.48

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008105-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO 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) 
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dias haja vista ausência de documentos, quanto ao contido na petição da 

parte exequente de ID 165550005 e 16550010, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852102 Nr: 54963-95.2013.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. T. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE, 10305 e 

10332 sem a devida manifestação da parte requerente, pois apesar do 

contido na certidões de fls 47 e 51, devidamente publicadas nos DJE 

supramencionados a parte autora encarta novamente a guia para o Bairro 

"Centro" pela terceira vez, sendo que não consta endereço nos autos 

para tal bairro, impondo a esta secretaria retrabalhos estéreis e 

impossibilitando o prosseguimento do feito.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 301206 Nr: 13895-78.2007.811.0041

 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: MEGA LINHAS AÉREAS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado às fls. 685. 

Defiro o pleito de fls. 688/695.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença – 

Execução de Honorários, exequente: Rodrigo Mischiatti Sociedade 

Individual de Advocacia e executado: Mega Linhas Aéreas Ltda.

II – Assim, intime-se o Banco executado, nos termos dos artigos 513, §2º, I 

e 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte 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.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 260857 Nr: 21477-66.2006.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGA LINHAS AÉREAS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 Vistos etc.

Em vista da certidão de trânsito em julgado de fls. 250, e do silêncio da 

parte interessada, desapensem-se os autos, dê-se baixa na distribuição e 

arquive-se o presente feito com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 832951 Nr: 38478-20.2013.811.0041

 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: FRAPORT & MENEGUETTI LTDA, JONATAS DOS 

SANTOS TOMÁZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O

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

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Vistos etc.

I – Intime-se o Sr. Perito para que se manifeste quanto ao recebimento de 

seus honorários com a emissão de carta de crédito, em vista da 

manifestação da parte requerente às fls. 2017/2023, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do 

ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

II – Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 142003 Nr: 26562-38.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 172/174, proceda-se baixa da restrição junto ao 

sistema Renajud, do veículo indicado às fls. 92.

II – Intime-se o exequente, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, a fim de possibilitar a análise do pedido de fls. 172/173, 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.: 356234 Nr: 26674-31.2008.811.0041

 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): CENTRAL FOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES ROCHA - 

OAB:3601-B, MARIA DAGMAR N. B. RODRIGUES - OAB:3.602-B, PABLO 

JOSÉ MELATTI - OAB:OAB/MT 11096

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 303, 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 houve apenas uma tentativa de localização de bens do executado.

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 
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seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 359717 Nr: 30032-04.2008.811.0041

 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): CENTRAL FOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5.171/MT, JOSÉ RODRIGUES ROCHA - OAB:3601-B, MARIA 

DAGMAR N. BRITO RODRIGUES - OAB:3.602-B, PABLO JOSÉ MELATTI 

- OAB:11.096/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar de sustação de protesto com garantia e pedido 

liminar, movida por Central Foto Digital em face de Banco Itaú S/A, 

conforme acórdão de fls. 153/155 foi reformada a sentença julgando 

improcedente a medida cautelar, condenando a parte requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

arbitrados em R$ 500,00, em 03/12/2014.

Houve a intimação do executado Central Foto Digital Ltda para pagamento 

do débito, entretanto, este permaneceu silente, conforme certidão de fls. 

167.

O exequente pleiteou a suspensão da ação pelo prazo de 90 dias pela 

inexistência de bens penhoráveis.

Determinado a intimação do requerente para o regular andamento do feito.

Em seguida, pleiteou o exequente a expedição de carta de crédito ao 

mesmo.

Assim, de acordo com a CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça, que trata das normas de rotina dos Foros 

Judicial e Administrativo, em seus dispositivo Seção 29, acrescida pelo 

Provimento n. 84/2014 CGJ, julgo e declaro extinto o processo, na forma 

da previsão contida no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Cartório Contador / 

Distribuidor para o cálculo e anotação de custas processuais, honorários 

advocatícios (fls. 153/155), levando-se em consideração o cálculo do 

débito realizado de fls. 160/163.

Com o retorno dos autos da Contadoria, expeça-se a Senhora Gestora a 

Certidão de Crédito em favor do Banco credor, observado o modelo pré 

impresso que consta no sistema Apolo.

Bem ainda, providencie a Senhora Gestora a criação de um local para 

manter as certidões de crédito, consoante Seção 29 da CNGC.

Em seguida, 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 Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 381493 Nr: 16938-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAPEF COMERCIAL LTDA - ME, ESTELA 

APARECIDA MENIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Intime-se o exequente para manifestar acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça às fls. 38, informando novo endereço dos 

executados.

II – Após o cumprimento do item I, defiro o pedido de fls. 33/35, intimem-se 

os executados pessoalmente (via mandado), para informarem quais são e 

onde estão localizados os seus bens sujeitos a penhora, no prazo legal, 

consoante determina o artigo 774, V do Código de Processo Civil.

III – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743287 Nr: 40241-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE NUNES NASCIMENTO - ME, ELIANE 

NUNES NASCIMENTO

 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:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, tendo em vista que a última atualização ocorreu em 2014, a fim 

de possibilitar a análise do pedido de fls. 40, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 97319 Nr: 12810-33.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GONÇALVES DE JESUS, EMERSON 

PACHECO DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELVIN AGUIAR DE 

AMORIMRONDON - OAB:23841

 Vistos etc.

I – Diante do silêncio dos executados, conforme certidão de fls. 84, defiro 

o pedido do exequente de fls. 85, para tanto, expeça-se o competente 

alvará judicial ao exequente para levantamento da quantia penhorada 

nestes autos, para o abatimento do débito dos executados.

II – Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, novamente, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 138077 Nr: 22217-29.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON BATISTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, tendo em vista que a última atualização ocorreu em 2003, a fim 

de possibilitar a análise do pedido de fls. 53/54, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 349793 Nr: 20073-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AGÉRICO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A, WILSON SANCHES MARCONI - OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo 
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Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de Eduardo 

Agérico de Lima. Entretanto, após detida análise dos autos, bem como dos 

documentos trazidos pelo exequente, extrai-se que o executado é 

residente em Várzea Grande/MT, como consta em sua qualificação e 

documentos. A jurisprudência pacífica no STJ é no sentido de que o foro 

do domicílio do consumidor é o competente para conhecer das ações em 

que se discute a relação de consumo, sendo o objeto da causa o contrato 

de adesão (contrato de empréstimo pessoal taxa prefixada), podendo o 

juiz, nesses casos, declinar de ofício da competência para o foro do 

domicílio do consumidor, nos termos do §3º do artigo 63 e §1º do artigo 64, 

ambos do CPC. Confira-se: (...) Este também é o posicionamento dos 

Tribunais: (...) Ademais, o próprio contrato indica todos os endereços de 

Várzea Grande. Neste caso, a remessa destes autos a Comarca de 

Várzea Grande/MT é medida que se impõe. Ante o exposto, declino a 

competência do processamento da causa para a Comarca de Várzea 

Grande/MT, para onde determino sejam os autos remetidos, após a baixa e 

anotações de praxe. Custas pelo exequente. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 735734 Nr: 32106-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO TERUO SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, EDUARDO AGÉRICO 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85657/SP

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida nos autos apensos da Ação de 

Execução de Título Extrajudicial de n. 3938/2008 (Código 349793), 

remetam-se também estes autos ao cartório distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição destes ao Juízo da Comarca de Várzea Grande 

competente, para que sejam processados e julgados, simultaneamente, 

evitando-se assim decisões conflitantes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 378714 Nr: 14887-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBI FACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A

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

OAB:2.838 MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado às fls. 530. 

Defiro o pleito de fls. 824/841.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como executado: Banco Santander (Brasil) S/A 

(sucessor por incorporação de Banco ABN AMRO Real S/A).

II – Assim, intime-se o Banco executado, nos termos dos artigos 513, §2º, I 

e 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte 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.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do Banco executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741692 Nr: 38532-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 251.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intimem-se os executados, para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 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.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1005240 Nr: 25640-74.2015.811.0041

 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): REGINALDO RABELO DE ALMEIDA E CIA LTDA 

ME, REGINALDO RABELO DE ALMEIDA, JUCILENE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado às fls. 87.

Assim, intimem-se os executados, nos termos dos artigos 513, §2º, II e 

523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte 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.

II – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 906569 Nr: 34619-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVÃO MANOEL ALVES CORREA, REGINA 

CÉLIA TENUTA ALVES CORREA

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora do imóvel constante do contrato executado e 

indicado às fls. 10/14 e 69/70.

Assim, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Vindo o Laudo, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias.

 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.: 743295 Nr: 40249-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLISER COSMÉTICOS LTDA, DAILCE 

MADALENA POLISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar o regular andamento ao feito, posto que em sua 

manifestação de fls. 83/85 elenca diversos pleitos, alguns já atendidos, 

fazendo parecer que sequer manuseou os autos, não sendo dever do 

juízo impulsionar sua demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 227449 Nr: 34660-41.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. DE ALMEIDA CARVALHO - ME, JOARA 

SALDANHA DE ALMEIDA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

UNIC - OAB:3.574/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722, JOSÉ 

DO PATROCÍNIO DE BRITO JUNIOR - OAB:4636, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar o regular andamento ao feito, posto que em sua 

manifestação de fls. 123 e 130/132 elenca diversos pleitos, alguns já 

atendidos, fazendo parecer que sequer manuseou os autos, não sendo 

dever do juízo impulsionar sua demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1162569 Nr: 36977-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado às fls. 48.

Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523 do 

CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte 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.

II – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1136123 Nr: 25635-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA, JULIANO 

FERNANDES DOS SANTOS SILVA, VANESSA APARECIDA DA SILVA 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14.485, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - 

OAB:18900

 Vistos etc.

Intime-se o Banco exequente para manifestar sobre a petição de fls. 

121/139, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1014546 Nr: 29541-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 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 nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado 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.: 817220 Nr: 23656-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBRUTTUS TRANSPORTES LTDA ME, 

VANILDO GERALDINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para que possa ser analisado o pedido de fls. 79/83, traga o exequente o 

cálculo atualizado do valor que pretende executar, em 10 (dez) dias, posto 

que houve abatimento parcial do débito, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 914805 Nr: 40039-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DOS SANTOS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 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 nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado 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.: 776767 Nr: 30098-42.2012.811.0041

 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: ROSANGELA MARIA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade dos Recursos de Apelação 

de fls. 786, recebo as apelações de fls. 423/778 e 779/784, 

respectivamente, e diante da apresentação das Contrarrazões ao recurso 

às fls. 787/810 e certidão de fls. 812 de decurso de prazo, subam estes 

autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento meus 

protestos de estima.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819741 Nr: 26012-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA MARIA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, DAFINI DE PAULA SAGA 

GOMES - OAB:17.023-O/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se na Secretaria o retorno/resposta do ofício expedido ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Departamento de 

Pagamentos de Magistrados, fls. 444/445, bem como a decisão final nos 

autos apensos de n. 30098-42.2012 (Código 776767), pois em fase 

recursal.

Após, certifique-se e retornem os autos conclusos, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1139164 Nr: 27077-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens do executado e ao Renajud e tentativa de localização 

e possível inclusão de restrição junto à veículos em nome do executado:

- Carlos Eduardo da Silva Junior, CPF 697.396.251-34.

II – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud, em 05 

(cinco) dias, dando o regular andamento ao feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 787684 Nr: 41606-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 93 para consulta junto ao sistema Renajud com 

detalhamento dos bens restringidos às fls. 91, ressalto apenas que não 

consta o número do renavam, constam chassi, placa, marca/modelo e ano 

de fabricação/modelo dos bens.

Visto que tais respostas acompanham esta decisão, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Após, será analisado o pleito final de fls. 93.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760904 Nr: 13297-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE CAMARGO & CIA. LTDA -EPP, 

TERENCIO ARGEMIRO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 Vistos etc.

I – Chamo o feito à ordem.

II – Concedido ao requerente os benefícios da justiça gratuita às fls. 46/47 

e confirmado em sentença de fls. 105/106, logo, suspenso o pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios pelo mesmo.

Assim, consoante certidão de trânsito em julgado da sentença de fls. 107, 

prossegue indevidamente a presente ação, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 289813 Nr: 10254-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GABRIEL MORAES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANORTE S/A, UNIBANCO - UNIÃO DE 
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BANCOS BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MS 13.116, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, JOSE ADELAR DAL 

PISSOL - OAB:, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

I – Expeça-se Alvará Judicial em favor do patrono do exequente, para 

levantamento da quantia depositada nestes autos, devendo ser 

transferido na conta e agência indicada às fls. 207.

II – Intime-se o patrono do exequente para manifestar sobre a petição do 

executado Banco Banorte S/A, fls. 221/223, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755755 Nr: 7807-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FRANCISCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação 

de Execução proposta por Banco Volkswagen S/A em face de Reginaldo 

Francisco Ferreira.Aduziu ter firmado com o requerido uma Cédula de 

Credito Bancário sob n. 21608266, firmado em 16/08/2010, para aquisição 

do bem marca/modelo Ford / Fiesta Hatch kinetic, no valor de R$ 29.343,17 

(vinte e nove mil trezentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) 

a ser pago em 60 parcelas mensais.Que o requerido se tornou 

inadimplente a partir da parcela com vencimento em 16/11/2011.A ação foi 

distribuída em 14/03/2012 e a decisão inicial proferida em 

04/05/2012.Expedidos e cumpridos apenas dois mandados de busca, 

apreensão e citação, não foram localizados o bem e nem o requerido.Em 

março/2012, compareceu o requerido aos autos, informando a existência 

de uma Ação de Consignação em Pagamento, com as mesmas partes e 

discutindo o mesmo contrato.(...)A negligência do Banco exequente não 

representa qualquer medida de proteção ao direito do executado, porém, 

gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e 

diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos. O 

Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de 

registro de crédito (...)DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro 

extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do 

CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve 

de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído a executada 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.: 870311 Nr: 9798-88.2014.811.0041

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS SÃO JOSE 

LTDA

 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:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 39/41, juntou as 

publicações do edital de citação do requerido Comércio de Materiais 

Eletrônicos São José Ltda.

Extrai-se da certidão de fls. 44 que, embora citado por edital, o requerido 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 44 que informa que o requerido 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812831 Nr: 19320-76.2013.811.0041

 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: ANDERSON SIMIONE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 182/183 do requerido, por não ser a via 

adequada a tal pleito, devendo pleitear em ação própria. Ademais, se 

manteve silente a requerente, e o objetivo da ação aqui proposta (Revisão 

Contratual) foi atingido (sentença e acórdão de fls. 148/152 e 173/176).

II – Consoante a certidão de trânsito em julgado de fls. 178, não tendo o 

exequente pleiteado o cumprimento de sentença, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 852765 Nr: 55543-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS 

LTDA

 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.

Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação do 

executado, logo, para que seja analisado o pedido de constrição de bens 

às fls. 88, deve o exequente providenciar a angularização processual com 

a citação do executado.

Assim, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, promovendo 

a citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404635 Nr: 36550-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGE PINTO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR

 Vistos etc.

I – Expeça-se competente alvará para levantamento da quantia 

depositada, e suas devidas correções, à requerente, por se tratar de 

saldo remanescente depositado pela mesma, com os dados informados às 

fls. 83.
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II – Cumprido o item anterior, com a certidão de trânsito em julgado de fls. 

163-A, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 986262 Nr: 16802-45.2015.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro 

porque que já existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, 

que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no 

bem objeto da inicial.

 Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 de 

CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação.

II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797181 Nr: 3553-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDERSON MORAES COELHO, 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

 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:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente às fls. 78/79, juntou as 

publicações do edital de citação da representante do Espólio Sra. 

Terezinha de Jesus Coelho.

Extrai-se da certidão de fls. 80 que, embora citada por edital, a executada 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 80 informando que a executada 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 870978 Nr: 10276-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 62, de inclusão do nome do executado junto 

aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (inadimplente), por ser 

uma faculdade quando se tratar de execução de título judicial, conforme 

artigo 782, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC.

II – Intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1260352 Nr: 24513-33.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETEL MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E 

FERRAGENS LTDA, SEDELMON GABRIEL DIAS, CLAUDIA GARRUTI 

TERUEL DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SODRE DE MORAES - 

OAB:17.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 Vistos etc.

Ante a notícia de acordo celebrado pelas partes nos autos da Execução 

por Titulo Extrajudicial apensa (nº 48083-19.2015, código 1053325), 

JULGO E DECLARO EXTINTOS os presentes embargos pela evidente 

perda do seu objeto, consoante o art. 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescente e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1053325 Nr: 48083-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETEL MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E 

FERRAGENS LTDA, CLAUDIA GARRUTI TERUEL DA SILVA, SEDELMON 

GABRIEL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA SODRÉ DE MORAES 

- OAB:17.612/MT

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 65/68.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 462292 Nr: 30948-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR MARIA DE LIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO 

SANTO BRANDOLINI - OAB:6746/MT, MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Vistos etc.

I – Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta 

para o referido processo, oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para 
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vincular a estes autos, os numerários bloqueados e transferidos, via 

Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio dos valores de fls. 79/80, no prazo de 02 (dois) dias.

II – Após, a vinculação dos valores depositados na Conta Única, 

expeça-se Alvará Judicial para levantamento da quantia ao exequente, 

consoante informação de fls. 81.

III – Cumpridos os itens anteriores, intime-se o exequente para dar 

andamento ao feito, bem ainda, trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, abatendo-se os valores expedidos via alvará, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 445227 Nr: 19939-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E BELLO RODRIGUES E CIA LTDA, VALDEMIR 

BELLO RODRIGUES, CELSO FIGUEIREDO RODRIGUES JUNIOR, ERMELINIA 

BELLO RODRIGUES

 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: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerimento de fls. 268, item II, não 

foi analisado por este Juízo, diante disso, defiro o pedido de consulta junto 

ao sistema Renajud, para tentativa de localização e possível inclusão de 

restrição junto a veículos em nome dos executados:

- E Bello Rodrigues e Cia Ltda, CNPJ n° 08.845.850/0001-00;

- Ermelina Bello Rodrigues, CPF n° 181.829.921-68;

- Celso Figueiredo Rodrigues, CPF n° 155.707.971-49;

- Valdemir Bello Rodrigues, CPF n° 691.142.341-49.

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre o resultado da consulta no Sistema 

Renajud, dando o regular andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 991538 Nr: 19258-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER MODAS REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, ALDEIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as certidões de fls. 26, 28 e 45, defiro o pedido de fls. 

55/56.

Citem-se os executados, por edital, nos parâmetros das alterações 

previstas no artigo 257, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, com prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1110245 Nr: 14770-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA MENEGAZZO DE BARROS ME, 

FABIANA MENEGAZZO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de consulta junto ao sistema Renajud constante às fls. 51, 

para tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto aos 

veículos em nome das executadas:

- Fabiana Menegazzo de Barros ME – CNPJ n. 16.876.653/0001-79;

- Fabiana Menegazzo de Barros – CPF n. 483.333.791-68.

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre o resultado da consulta no Sistema 

Renajud, dando o regular andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737120 Nr: 33593-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta do executado, defiro o pedido 

de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização de bens 

do executado:

- Luiz Henrique Bento, CPF n. 538.435.766-53.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome do executado.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem como, para promover ao andamento do feito, no prazo de em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796648 Nr: 3003-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C C PINTO - ME, ALBARI CERQUEIRA 

CAETANO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 52 e suspendo a execução, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Decorrido o referido prazo, independente de nova decisão, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 996652 Nr: 22031-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852/A

 Vistos etc.Devidamente intimado para efetuar a complementação do 

pagamento, recolhendo o remanescente do débito, o executado não pagou 

a complementação da dívida e nem ofereceu bens a penhora. Assim, fixo 

a multa de 10% (dez por cento) constante o art. 523, parágrafo 1°, do 

Novo Código de Processo Civil.Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 
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fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 131/133 e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado em agosto/2018 - R$ 

1.279,47 (um mil e duzentos e setenta e nove reais e quarenta e sete 

centavos) já inclusos a multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios do cumprimento de sentença de 10% (dez por cento), estes 

dois consoante artigo 523, §1º, do CPC, pelo não pagamento voluntário, 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

ao executado: Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda, CNPJ n°. 

51.597.300/0001-30, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. (...) Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078364 Nr: 444-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEICULOS LTDA ME, ANTONIO 

CESAR ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a não localização dos executados, consoante certidões de 

fls. 46, 52 e 66, defiro o pedido de fls. 68.

 Proceda-se a citação e intimação dos executados acerca do arresto 

realizado nos autos às fls. 45, via edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752632 Nr: 4496-49.2012.811.0041

 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: PAMELA DANI AUREA DA CRUZ PESSOA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EMÍLIA A. DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:25524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a advogada EMÍLIA A. DE ASSUNÇÃO para que regularize a 

petição de fls 200 que se encontra apócrifa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

tendo em vista tratar-se de irregularidade sanável, sob pena de 

desconsideração da referida peça e desentranhada dos autos ante o 

desinteresse no seu encarte aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040892-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA PATRICIA ANDRADE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1040892-95.2018 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

medida cautelar de tutela provisória de urgência para suspensão de leilão 

de imóvel, proposta por Vera Patrícia Andrade Moreira em face de Banco 

do Brasil S/A. Afirma a requerente é proprietária de um apartamento 

residencial situado no Residencial Terra Nova, apto. 63, Bloco 04, rua A, n. 

60 -B, em Cuiabá, MT, com área de 61,49 metros quadrados, com uma 

vaga na garagem, devidamente matriculada no Cartório do Sexto Ofício, 

Matrícula 40.792, folha 058, Livro n. 02. Que no dia 01 de outubro de 2015 

averbou Alienação Fiduciária na referida matrícula face Instrumento 

Particular com Efeito de Escritura Pública de Compra e Venda e 

Financiamento de Imóvel com Recursos de Poupança, com Alienação 

Fiduciária em Garantia, firmado com o banco requerido. Explica que o valor 

financiado foi de R$ 152.000,00. À época o Banco avaliou o imóvel em R$ 

190.000,00. Que o prazo fixado para o financiamento foi de 300 meses, 

com a primeira prestação sendo fixada em R$ 1.979,36 (mil novecentos e 

setenta e nove reais e trinta e seis centavos). Por informações de 

terceiros, a requerente soube que seu apartamento estaria sendo levado 

a leilão no próximo dia 29 de novembro, conforme publicação do sitio 

“Leilão Offline”, pelo valor de R$ 176.000,00. Afirma a requerente que 

assustou-se posto que não fora intimada e nem informada de que seu 

imóvel estaria sendo vendido pelo banco. Defende que não foi 

devidamente notificada no leilão. Que tomando conhecimento de que seu 

imóvel estaria relacionado em um leilão realizado pelo banco, no próximo 

dia 29 de novembro, a requerente procurou o Cartório do Sexto Ofício 

para verificar a existência de processo extrajudicial instaurado pelo banco 

e ao encontrar o processo, verificou que sua intimação não se deu porque 

supostamente não havia sido encontrada. Alega que é absurda a 

informação de que não foi localizada para notificação, uma vez que reside 

no imóvel, que pretende levar a leilão. Argumenta que a falta de intimação 

da devedora fiduciária ou de sua procuradora, para a constituição da 

mora, torna nulo o processo de venda extrajudicial do imóvel. Aduz a 

probabilidade do direito, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, 

argumentando a presença dos requisitos “periculum in mora” e fumus boni 

iuris”, pedindo assim, o deferimento da tutela de urgência pretendida. Pede 

a suspensão de pronto do leilão extrajudicial do imóvel, marcado para o dia 

29/11/2018. Pede o deferimento da gratuidade da justiça e da inversão do 

ônus da prova. Vieram-me os autos em conclusão. 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 ao requerente. No tocante à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de tutela de urgência, que seja 

determinado ao requerido que proceda a suspensão de pronto do leilão 
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extrajudicial do imóvel (residencial situado no Residencial Terra Nova, 

apto. 63, Bloco 04, rua A, n. 60 -B, em Cuiabá, MT, com área de 61,49 

metros quadrados, com uma vaga na garagem, devidamente matriculada 

no Cartório do Sexto Ofício, Matrícula 40.792, folha 058, Livro n. 02) 

marcado para o dia 29/11/2018. Constitui requisito básico e fundamental à 

obtenção de qualquer tutela antecipada uma prévia verificação de efetiva 

probabilidade de existência do direito pretendido, ou, na expressão legal, 

que o julgador se convença da verossimilhança da alegação (art. 300 do 

CPC). No caso vertente, da análise dos fundamentos expostos pela 

requerente, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores, 

dentre eles a fumaça do bom direito em suas alegações. Não bastasse a 

presença dos requisitos autorizadores, entendo que é necessária a 

intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão extrajudicial, 

inclusive nos contratos regidos pela Lei n. 9.514/97. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. 

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "No âmbito do 

Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há 

muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação 

pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, 

entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97" 

(REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

04/08/2015, DJe 13/08/2015). Contudo, conforme verifica da certidão 

emitida pelo Cartório, especificamente a contida no documento de Id 

16705879, observo que a autora não foi devidamente notificada acerca do 

leilão. Bem ainda, não havendo risco de irreversibilidade da medida, 

entendo que merece deferimento o pedido de tutela de urgência. Desta 

forma, presentes os pressupostos legais, defiro o pleito da tutela de 

urgência, no sentido de suspender o leilão de alienação fiduciária 

extrajudicial, para retomada do imóvel, por procedimento determinado na 

Lei de alienação fiduciária de imóvel n. 9.514/1997, noticiado na exordial. E 

para tanto, determino ao banco requerido que proceda à imediata 

suspensão do leilão designado para o dia 29/11/2018, referente ao imóvel 

residencial situado no Residencial Terra Nova, apto. 63, Bloco 04, rua A, n. 

60 -B, em Cuiabá, MT, com área de 61,49 metros quadrados, com uma 

vaga na garagem, devidamente matriculado no Cartório do Sexto Ofício, 

Matrícula 40.792, folha 058, Livro n. 02. E para tanto, intime-se o banco 

requerido. Cite-se o banco requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 334 e 344 ambos do Código de Processo Civil. Diante do pedido da 

autora, vindo na exordial, bem ainda, tendo em vista as inovações trazidas 

pelo Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os 

litígios mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, 

inciso V, designo audiência de conciliação, para o dia 31/01/2019 às 16:00 

horas, para tentativa de conciliação nos presentes autos. Assim, 

determino ao banco requerido, que verifique atentamente as 

particularidades do caso e compareça a esta audiência devidamente 

munido de proposta para solução amigável. Deve também a autora 

comparecer à audiência munida de proposta para solução amigável. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 28 de novembro de 2018. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004662-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH PEREIRA GALINDO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O 

(ADVOGADO(A))

MARISVALDO PAIVA DE MENEZES OAB - DF29518-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. 

1004662-54.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A ingressou com a presente Ação 

Monitória contra Elizabeth Pereira Galindo da Silva, ambos devidamente 

qualificados e representados, pretendendo o recebimento da quantia de 

R$ 53.888,37 (cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta 

e sete centavos), em vista do inadimplemento do contrato firmado em 

26/01/2017 no valor de R$ 44.000,00 a ser pago em 36 parcelas mensais 

de R$ 1.991,44, pela parcela vencida em 25/11/2017. Ao final requereu a 

procedência dos pedidos iniciais, convertendo o mandado inicial 

executivo, instruindo a inicial com a ficha cadastral e extrato de débito. 

Junto ao ID 13687469 a requerida apresentou Embargos, em síntese, 

alegou que tomou conhecimento da presente Ação Monitória em 

decorrência de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes e se 

deparou com a dívida ora cobrada nos presentes autos e em outras duas 

ações. Afirmou que nunca firmou qualquer contratação com a parte 

requerente, e está sendo penalizada com as mencionadas ações e 

negativação de seu nome, sendo a importância total pretendida a receber 

pelo requerente das 3 (três) ações de R$ 141.680,46. Ressaltou ainda as 

fortes evidências de simulação de empréstimos ou até mesmo fraude com 

o seu nome, pois, conforme constante na Ficha Cadastral de ID 11943355, 

vários dados pessoais relativos à requerida são incorretos, como estado 

civil, o número de seu RG, a data de expedição deste, sua data de 

nascimento e a assinatura não condiz com o documento pessoal. Relatou 

ainda sobre a responsabilidade do requerente em arcar com os danos 

morais, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos cadastros dos 

órgãos de restrição ao crédito. Requereu ao final a condenação do 

requerente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e que seja concedida a tutela de urgência 

para determinar à parte requerente que proceda a retirada do nome da 

requerida dos cadastros de inadimplentes. Pleiteou ainda que o requerente 

seja condenado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, por perdas 

e danos, nos moldes do art. 79 do Código de Processo Civil. Pugnou pela 

produção de prova pericial para comprovar que a assinatura constante do 

documento intitulado “Ficha Cadastral” não é da requerida. O requerente 

apresentou réplica à contestação junto ao ID 14529395 afirmando que os 

argumentos trazidos pela requerida são meramente procrastinatórios e 

não merecem prosperar, pois a mesma, em nenhum momento de sua 

defesa, alegou o pagamento do débito ou o cumprimento das obrigações 

contratuais, insurgindo apenas contra a assinatura do contrato. Que a 

requerida assinou o contrato e concordou com as cláusulas. Não há 

qualquer prova inequívoca nos autos que comprove os vícios alegados e 

que possam macular o negócio jurídico celebrado, entre as partes. 

Ressaltou que a presente ação visa tão somente o cumprimento da 

obrigação contratual, sendo que, qualquer declaração de nulidade do 

contrato pactuado deverá ser discutido em processo autônomo. 

Asseverou que a reconvenção carece totalmente de amparo legal, pois 

não há que se falar em repetição de indébito, já que no caso em tela não 

restou comprovado a alegada fraude suscitada, pois o contrato faz lei 

entre as partes, princípio geral do direito que deve ser observado no caso 

em tela. Que é desnecessária a realização de audiência de conciliação, 

devendo o feito ser julgado antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do 

CPC. Requereu a imposição de multa por litigância de má-fé, e a 

procedência da Ação Monitória e improcedência dos Embargos Monitórios. 

A parte requerida se manifestou ainda junto aos ID’s 14903896 a 

14903982. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se a presente Ação Monitória proposta por 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra Elizabeth Pereira 

Galindo da Silva, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 53.888,37 

(cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete 

centavos), em vista do inadimplemento do contrato firmado em 26/01/2017 

no valor de R$ 44.000,00 a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 

1.991,44, pela parcela vencida em 25/11/2017. As questões aqui em 

discussão não estão a exigir dilação probatória por envolverem matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando assim o julgamento do processo 

no estado em que se encontra, de conformidade com a previsão contida 

no artigo 355, inciso I do CPC. Trata-se a presente ação de cobrança de 

crédito referente à contratação de “móveis geral”, como se constata junto 

à Ficha Cadastral de ID 11943355. Afirmando a requerida a inexistência de 
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relação jurídica com a parte requerida, pois a assinatura ali lançada 

quando da feitura da contratação não é sua, nem mesmo os dados 

pessoais e documentos. Em análise detida dos autos, nota-se a 

divergência da assinatura da parte requerente na Ficha Cadastral de ID 

11943355, na qual consta o crédito liberado com os documentos que 

instruem os Embargos Monitórios, como Carteira de Identidade e 

Procuração (ID’s 13687495 e 13687558), assim, não há como se exigir da 

requerida a responsabilidade pelo adimplemento da dívida, incidindo, 

assim, o que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Apesar da ação 

monitória exigir documento escrito da dívida, não há como considerar o 

documento apresentado pelo requerente, que diverge da assinatura da 

parte requerida e não traz qualquer elemento a consubstanciar a 

postulação, inclusive, divergências de seus dados pessoais. No caso a 

requerente é Instituição Financeira que exige para qualquer transação, 

cópias de documentos pessoais para averiguar sobre a assinatura do 

cliente. No presente caso, o requerente somente trouxe a ficha cadastral, 

com assinatura divergente, dispensando até mesmo perícia técnica, posto 

que, não condiz com a apresentada pela requerida. Logo, não há que se 

falar em regularidade do documento que consubstancia a dívida cobrada 

nos autos. Desta forma, não pode prevalecer o negócio jurídico realizado 

entre as partes, visto que firmado com assinatura grosseiramente, 

divergente da assinatura posta pela requerida. Em vista da documentação 

trazida à demanda, reputa-se a veracidade dos fatos alegados pela 

requerida, que sequer foram contestados pela parte requerente, não 

podendo a requerida arcar com um débito que não deu causa. Importante 

consignar que, a responsabilidade aqui em questão é objetiva, 

fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14 do CDC), 

devendo o empreendedor suportar os ônus decorrentes da atividade 

desenvolvida. Ressalta-se que o Banco, não demonstrou a origem do 

débito, de modo que deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da Embargante, nos termos do artigo 373, II do CPC. 

Neste sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA NO 

TÍTULO EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE 

PERTENCENTE AO EMBARGADO-EXEQÜENTE, QUE TROUXE O 

DOCUMENTO. ARTIGO 389, II, DO CPC. [...] 1. Tratando-se de contestação 

de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que 

produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a 

impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento 

não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade. [...] 3. 

Recurso especial provido.” (STJ, REsp 908.728/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 

26/04/2010). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PREJUDICADA PELA AUSÊNCIA DO CONTRATO 

ORIGINAL – DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – COBRANÇA 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se 

a perícia grafotécnica não foi realizada em virtude da ausência de juntada 

aos autos do contrato original pelo Banco, não se desincumbiu do ônus de 

provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, a teor do 

disposto no artigo 373, II do CPC. Tratando-se de impugnação da 

autenticidade do documento, o ônus da prova da sua veracidade incumbe 

à parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC). “É devida a 

indenização por dano moral quando a persecução estatal ultrapassa o 

mero dissabor, obrigando o indivíduo que não é parte legítima na ação a se 

defender reiteradamente, em diversas instâncias judiciais” (STJ, AgRg no 

AREsp 426.631/RS). Se o quantum indenizatório atendeu aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua redução. 

(TJMT, Ap 3624/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, 

Publicado no DJE 08/05/2017). Deste modo, ausente prova da contratação, 

mostra-se ilegítima a cobrança da dívida levada a efeito na Ação Monitória 

em desfavor do requerente. Neste sentido: EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. ART. 514, II DO CPC. ATENDIMENTO. 

Razões de Apelação que rebatem os fundamentos da sentença. 

Obediência ao disposto no art. 514, II do CPC. EXECUÇÃODE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. FALSIFICAÇÃO DE 

ASSINATURA. - Nulidade do título extrajudicial que embasa a execução 

frente ao embargante, em razão da falsificação da assinatura lançada no 

documento. Impossibilidade de cobrança do débito em relação ao 

embargante. - Honorários advocatícios. Ausência de condenação. 

Apreciação equitativa do juiz. Observância das balizadoras do art. 20, § 

3º do CPC. Verba reduzida para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA EM 

PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70062816749, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 25/02/2016). Na hipótese de relação de consumo, exige-se do 

fornecedor de serviço diligências para prevenir a ocorrência de danos ao 

consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos. A cobrança indevida 

reflete a negligência do serviço prestado, comprovando o ato ilícito do 

Embargado e o seu dever de indenizar, pois o fornecedor tem 

responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), logo o dano moral é in re ipsa 

(presumido), que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo 

este evidenciado pelas circunstâncias do fato. É inegável o abalo sofrido 

com a cobrança indevida, sofrida pela requerida, visto a necessidade de 

contratar um advogado para defender sua honra, fatos que passam de 

mero aborrecimento e caracteriza dano moral. Neste sentido, o STJ se 

posiciona: “(...) É devida a indenização por dano moral quando a 

persecução estatal ultrapassa o mero dissabor, obrigando o indivíduo que 

não é parte legítima na ação a se defender reiteradamente, em diversas 

instâncias judiciais, como no caso vertente (...)” (AgRg no AREsp 

426.631/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/02/2014, DJe 17/02/2014). Posto isso, inequívoca a 

caracterização da responsabilidade civil, fixando ao réu o dever 

reparatório, diante de o nexo causal entre o dano in re ipsa e o ato 

praticado. Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e 

jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com 

razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica 

das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como 

fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à 

parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito. Tenho ainda que, 

ante a ausência de previsão legal expressa, regular um montante justo e 

equitativo para satisfação decorrente de dano moral puro constitui árdua 

função a ser exercida pela atividade jurisdicional. A fim de nortear o 

Estado-juiz em seu mister de arbitrar o quantum justo como satisfação dos 

padecimentos morais, o sistema jurídico pátrio prescreve critérios 

específicos para aferir e valorar, por aproximação, o montante reparatório 

adequado. São as denominadas pautas de mensuração de dano moral, 

tais como, o grau de reprovação da conduta lesiva e a intensidade e 

durabilidade do dano sofrido. Em se tratando de ação de indenização em 

que o valor pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua fixação é 

relegada ao prudente arbítrio do juiz, em face de as orientações acima 

esposadas, impõe-se a fixação do montante da indenização por 

arbitramento. Assim, levando-se em conta os fatos narrados, bem assim a 

vultosa quantia cobrada, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), como pleiteado pela requerida nos autos. No 

tocante à litigância de má-fé entendendo indevida a qualquer das partes, 

ante a ausência dos casos especificados em Lei, o fato de ausência de 

direito não reputa-se má-fé. Concedo a tutela de urgência, determinando 

que a parte requerente exclua dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito o nome da requerida, em relação ao débito anunciado nos autos. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e considerando o que mais consta dos 

autos, julgo por resolução de mérito a presente Ação Monitória e NÃO 

ACOLHO o pedido inicial, acolhendo em parte os Embargos, com fulcro no 

que dispõe o artigo 487, I do CPC. Concedo a tutela de urgência vindicada 

nos autos, e determino que a parte requerente proceda à exclusão do 

nome da requerida dos cadastros de proteção ao crédito. Condeno o 

requerente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC 

desde a presente data (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a 

citação (Art. 405, do CCB/2002 e art. 240, do CPC). Condeno o requerente 

nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizados a partir 

do ajuizamento da ação. 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, 27 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario
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Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1040021-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ANDRE MANJABOSCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT0015436A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1040021-65.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRUNO 

ANDRE MANJABOSCO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Terceiros opostos por Bruno André Manjabosco em face do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a 

indisponibilidade decretada nos autos da Ação Civil Pública, processo n. 

1006138-64.2017.8.11.0041 e levada a termo o imóvel de matrícula n.º 

14.767, registrado no 1º Serviço Registral de Nova Mutum – MT. O 

Embargante requer a desconstituição de tal constrição judicial, postulando, 

ainda, a concessão das benesses da justiça gratuita. A petição inicial foi 

instruída com documentos de ids. 16574720, 16574722, 16574723, 

16574738, 16575093, 16575095, 16575098, 16575100, 16575106, 

16575108, 16575111, 16575112, 16575113, 16575116, 16575118, 

16575123, 16575126 e 16575132. É o relato do necessário. Decido. A 

despeito do alinhavado pelo embargante, constata-se da exordial a 

ausência de indicação de parte legítima para integrar polo passivo dos 

presentes embargos, qual seja Mauro Antônio Manjabosco, haja vista que 

na matrícula do imóvel n.º 14.767, registrado no 1º Serviço Registral de 

Nova Mutum – MT, consta o nome do Sr. Mauro Antônio Manjabosco como 

representante. Desse modo, afigura-se imprescindível que Mauro Antônio 

Manjabosco seja incluído no polo passivo dos presentes embargos de 

terceiro, de modo que o Embargante deverá ser intimado para tal 

desiderato, nos moldes determinados pelo art. 321 do CPC. Ante o 

exposto: a)- Determino que o Embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a emenda da inicial, com o fito de incluir todas as partes que 

integram a ação principal no polo passivo dos presentes, nos termos do 

art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial; b)- No mais, 

proceda-se a vinculação dos autos aos da Ação Civil Pública n. 

1006138-64.2017.8.11.0041; c)- Cumprida a determinação acima, ou 

escoado o prazo em branco, certifique-se, em seguida, retornem-me os 

autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 

2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1040021-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ANDRE MANJABOSCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT0015436A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1040021-65.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRUNO 

ANDRE MANJABOSCO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Terceiros opostos por Bruno André Manjabosco em face do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a 

indisponibilidade decretada nos autos da Ação Civil Pública, processo n. 

1006138-64.2017.8.11.0041 e levada a termo o imóvel de matrícula n.º 

14.767, registrado no 1º Serviço Registral de Nova Mutum – MT. O 

Embargante requer a desconstituição de tal constrição judicial, postulando, 

ainda, a concessão das benesses da justiça gratuita. A petição inicial foi 

instruída com documentos de ids. 16574720, 16574722, 16574723, 

16574738, 16575093, 16575095, 16575098, 16575100, 16575106, 

16575108, 16575111, 16575112, 16575113, 16575116, 16575118, 

16575123, 16575126 e 16575132. É o relato do necessário. Decido. A 

despeito do alinhavado pelo embargante, constata-se da exordial a 

ausência de indicação de parte legítima para integrar polo passivo dos 

presentes embargos, qual seja Mauro Antônio Manjabosco, haja vista que 

na matrícula do imóvel n.º 14.767, registrado no 1º Serviço Registral de 

Nova Mutum – MT, consta o nome do Sr. Mauro Antônio Manjabosco como 

representante. Desse modo, afigura-se imprescindível que Mauro Antônio 

Manjabosco seja incluído no polo passivo dos presentes embargos de 

terceiro, de modo que o Embargante deverá ser intimado para tal 

desiderato, nos moldes determinados pelo art. 321 do CPC. Ante o 

exposto: a)- Determino que o Embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a emenda da inicial, com o fito de incluir todas as partes que 

integram a ação principal no polo passivo dos presentes, nos termos do 

art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial; b)- No mais, 

proceda-se a vinculação dos autos aos da Ação Civil Pública n. 

1006138-64.2017.8.11.0041; c)- Cumprida a determinação acima, ou 

escoado o prazo em branco, certifique-se, em seguida, retornem-me os 

autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 

2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1251537 Nr: 21625-91.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO RENÉ ARRAIS - 

OAB:PROM. JUST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:, JOSE ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3.432, 

LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT, MARCELO SILVA 

MOURA - OAB:12.307/O-MT

 Vistos etc. Considerando que o requerido comparecerá 

independentemente de intimação pessoal, conforme informou sua defesa 

neste ato, redesigno a audiência para o dia 11/12/2018, às 15h. Intime-se 

o representante do Ministerio Público e comunique-se o Juízo deprecante. 

O substabelecimento deverá ser juntado até a data da audiência. Saem os 

presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1002837 Nr: 24623-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4.099/MT

 Ante ao exposto, conheço da ação civil pública de improbidade 

administrativa e JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público 

Estadual em desfavor do Réu João Pereira da Silva Neto, condenando-o 

pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, 

caput e inciso II da Lei n. 8.429/92 c/c art. 37, caput da CF, pela conduta 

praticada em prejuízo aos princípios da legalidade, da moralidade e da 

eficiência, aplicando-lhe a pena de pagamento de multa civil no patamar de 

03 (três) vezes a média da remuneração percebida, à época dos fatos 

pelo exercício do cargo público de Oficial de Justiça, com correção 

monetária pelos índices do INPC desde a citação e juros de mora, estes 

últimos, à base de 1% ao mês desde a citação do Réu João Pereira da 

Silva Neto. A multa reverterá ao Estado de Mato Grosso (art. 18 da Lei n. 

8.429/92).Condeno, ainda, o Réu João Pereira da Silva Neto ao pagamento 

das custas e despesas processuais, deixando de aplicar a condenação 
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em relação aos honorários advocatícios, por serem incabíveis ao 

Ministério Público.Transitada em julgado a sentença, promova-se as 

devidas anotações junto ao “Cadastro Nacional dos Condenados por 

Improbidade – CNJ”.No tocante à multa civil, remetam-se os autos ao 

contador judicial para liquidação de sentença, que se fará por simples 

cálculos, com base nas determinações acima consignadas, donde será 

apurado o montante exato da condenação.Publique-se. Intimem-se, 

inclusive o Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, arquivando os autos, uma 

vez transitada em julgado esta sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 824882 Nr: 30918-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJAN DA LUZ CLIVATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT

 Em cumprimento a r. decisão de fl. 222, remeto o feito a expedição de 

documento a fim de intimar o requerente a promover o regular andamento 

do processo, no prazo legal.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024238-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

AURELIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE AMAURI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

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, 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 o FORMAL 

DE PARTILHA/ALVARÁ JUDICIAL, sob pena de remessa dos autos ao 

Arquivo. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037930-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ROMAYNE RODRIGUES CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT0013597A (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT0007436A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1037930-02.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): JESSICA ROMAYNE RODRIGUES CHAGAS RÉU: DIEGO 

FERNANDO OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que 

esclareça, em cinco dias: 1º. Qual a relação de Diego Fernando Oliveira, 

registrado no polo passivo da ação, com a presente demanda; 2º. Qual a 

relação de Diego Henrique Rodrigues Dias, declarante na certidão de óbito 

– id. 16247415, com a falecida; 3º. Para que comprove a 

existência/inexistência de dependentes habilitados, perante a Previdência 

Social. Na sequência, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de novembro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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: IDINALVA ALCÂNTARA BEZERRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DE CASTRO (ESPOSO DA 

REQUERENTE), ROBISON BEZERRA CASTRO (FILHO DA REQUERENTE), 

NATHALIA PEDROLO VIEIRA DE CASTRO, CINTIA PEDROLLO VIEIRA

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO ANTONIO 

GARCIA PEREIRA, para devolução dos autos nº 865-59.1996.811.0041, 

Protocolo 101028, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005992-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA KAROLINE PONTES DOS SANTOS (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. 1005992-86.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] POLO ATIVO: MARIA 

CRISTINA PONTES 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 Maria Cristina 

Pontes, em face de Vitoria Karoline Pontes dos Santos, devidamente 

qualificados na inicial. Consta dos autos que, a curatelanda possui 

paralisia cerebral espástica tetraplégica e epilepsia estrutural – CID 10G80 

e G40, se encontrando impossibilitada ao exercício dos atos da vida civil. 

Acompanha a inicial laudo médico – id. 12141579. A ação foi recebida, por 

meio da decisão de id. 12167260, que deferiu a gratuidade processual e 

nomeou a autora, curadora provisória 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. Mandado de citação 

cumprido – id. 13448144. Relatório de estudo social consta do id. 

13774793. Informação do INSS, quanto à existência de benefício 

assistencial em nome da curatelanda – id. 13928138. Contestação por 

negativa geral consta do id. 14761230. Parecer Ministerial pela 

procedência da ação, tornando definitiva a decisão que nomeou a autora 

curadora da requerida consta do id. 15457769. 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 
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assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu §1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em 

concreto, verifica-se que a curatelanda, hoje com dezenove anos, teve 

paralisia cerebral ainda quando do seu nascimento, o que é confirmado 

pelo atestado médico de id. 12141579, o que a torna absolutamente 

dependente de auxílio de sua genitora, 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 necessita de alimentação 

especial, faz uso de fraudas descartáveis, não se locomove e não fala, 

ou seja, não apresenta autonomia para realizar os atos da vida civil por si 

só, se apresentando a curatela como medida adequada neste momento de 

sua vida. Sua genitora demonstrou aptidão ao exercício do encargo, pois 

dispensa à curatelanda, sua filha, os cuidados necessários impostos por 

sua condição física e mental, inclusive com passeios na casa de 

familiares, não havendo, assim, nos autos, informação que a desabone. 

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 VITORIA KAROLINE PONTES 

DOS SANTOS, nomeando, como sua curadora, MARIA CRISTINA PONTES, 

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, a 

curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no 

art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 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.

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015149-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESCLAIR CLAUDIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA KESIA NUNES BUSCARIOLLI (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. 1015149-83.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $2,000.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] POLO ATIVO: MESCLAIR 

CLAUDIA NUNES POLO PASSIVO: SUZANA KESIA NUNES BUSCARIOLLI 

INTIMANDO(A): TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DE 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 Mesclair Cláudia Nunes Nacer, em face de 

Suzana Kesia Nunes Buscariolli, devidamente qualificados nos autos. 

Esclareceu a parte autora que, a curatelanda, sua filha, é portadora de 

Síndrome de Down – CID 10 F90.9 (id. 13687712), o que, em seu caso, a 

torna incapaz de exercer, por si só, os atos da vida civil. A ação foi 

recebida, por meio da decisão de id. 13694903, que deferiu a gratuidade 

processual, nomeou a autora, curadora provisória da curatelanda, 

determinou sua citação, a expedição de ofício ao INSS, para buscar 

informação quanto à eventual auxílio previdenciário, além da realização de 

estudo social. Conforme certidão constante do id. 13837475, a citação da 

curatelanda foi realizada na pessoa de sua curadora provisória, pois a 

mesma não apresentou condições de recebe-la pessoalmente. O INSS 

informou que não consta registro da percepção de benefício em nome da 

curatelanda – id. 14630526. Relatório de estudo multidisciplinar consta do 

id. 14970141. Contestação por negativa geral consta do id. 15141596. 

Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou no 

sentido de que fosse tornada definitiva a decisão que nomeou a autora 

curadora da curatelanda, promovendo-se a transcrição da sentença no 

registro das pessoas naturais – id. 15344548. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em 

análise, encontra-se atestado mediante laudo médico que a curatelanda, 

em virtude da Síndrome de Down, não é capaz de gerir, por si só, os atos 

da vida civil. A fim de corroborar os fatos apresentados, foi determinada a 

realização do estudo social, por meio do qual se constatou que a presente 

demanda tem por objetivo atender à exigência realizada pelo INSS, a fim de 

que a curatelanda continue a receber o benefício a que faz jus em 

decorrência da Síndrome de Down. Observou-se que, a curatelanda já 

frequentou a APAE e a escola regular, contudo, não demonstra mais 

interesse, e hoje é capaz de identificar letras, o nome da mãe e o próprio 

nome, tão somente, recebendo de sua genitora todos os cuidados de que 

necessita para uma vida confortável e saudável. Como se observa, a 

curatela é medida necessária neste momento da vida da curatelanda, 

estando a autora, sua genitora, apta ao exercício do encargo. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 
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presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, DECRETO A CURATELA de SUZANA KESIA NUNES BUSCARIOLLI, 

nomeando como sua curadora MESCLAIR CLÁUDIA NUNES NACER, 

tornando 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, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei 

nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do 

CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 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.

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002686-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMA DE ARRUDA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN MANOEL DE ARRUDA CASTRO (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. 1002686-12.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] POLO ATIVO: ZULMA DE 

ARRUDA CASTRO POLO PASSIVO: FRANKLIN MANOEL DE ARRUDA 

CASTRO INTIMANDO(A): TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE 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 Zulma de Arruda Castro, em face de 

Franklin Manoel de Arruda Castro, devidamente qualificados nos autos. 

Esclareceu a parte autora que, o curatelando, seu filho, apresenta Cirrose 

Child 3, uma doença extremamente grave, com sintomas tão graves , tais 

como, Ascite, Edema de Membros Inferiores e episódios de hemorragia 

digestiva alta por varizes e encefalopatia crônica, com crise de pré coma 

hepático – CID 10.K.70, conforme laudo médico acostado ao id. 11660889. 

Informou que, desde o ano de 2013, o curatelando vem passando por 

sérios problemas de saúde, bem como, dificuldades financeiras, pois a 

doença o impede de trabalhar e de ter uma vida comum. A ação foi 

recebida, por meio da decisão de id. 11678418, que deferiu a gratuidade 

processual, nomeou a autora curadora provisória do curatelando e 

determinou sua citação, dispensando sua entrevista em face do quadro 

grave de saúde apresentado. Relatório de estudo multidisciplinar consta 

do id. 12920518. O curatelando foi regularmente citado, conforme 

certificado no id. 13096009, oportunidade em que se constatou que o 

mesmo não dispõe de condições de se deslocar até o juízo. O INSS 

informou que consta registro da percepção de benefício em nome do 

curatelando – id. 13254581. Contestação por negativa geral consta do id. 

14853609. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se 

pronunciou no sentido de que fosse tornada definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora do curatelando, promovendo-se a transcrição 

da sentença no registro das pessoas naturais – id. 15496551. É o 

relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em análise, as provas 

documentais apresentadas demonstram com clareza o grave estado de 

saúde apresentado pelo curatelando, em decorrência de cirrose hepática - 

CID 10.K.70, o que foi comprovado por meio de laudo médico. A fim de 

corroborar os fatos apresentados, foi determinada a realização do estudo 

social, por meio do qual se constatou que o curatelando fez uso 

imoderado de bebida alcoólica desde muito jovem e hoje, com cinquenta e 

sete anos, está em fase avançada da doença, aguardando, no momento, 

um transplante de fígado na cidade de Brasília. Observou-se que, a 

condição de saúde do curatelando o impede ao exercício de atividade 

remunerada e dos atos da vida civil, já que apresenta surtos de 

desorientação, descontrole emocional e fisiológico, dorme na maior parte 

do tempo, além de apresentar desmaios, portanto, se encontra 

extremamente fragilizado. Nesse cenário, a curatela é medida necessária 

neste momento da vida do curatelando, estando a autora, sua genitora, 

apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de 

FRANKLIN MANOEL DE ARRUDA CASTRO nomeando como sua curadora 

ZULMA DE ARRUDA CASTRO, tornando 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, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 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. 
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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.

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004643-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CONCEICAO DA SILVA CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUSTODIA GREGORIO DA SILVA (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. 1004643-48.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: LEILA CONCEICAO DA SILVA CALVO POLO PASSIVO: CUSTODIA 

GREGORIO DA SILVA INTIMANDO(A): TERCEIROS E INTERESSADOS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE 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 Leila Conceição da Silva 

Calvo, em face de Custódia Gregório da Silva, devidamente qualificadas 

nos autos. Esclareceu a parte autora que, a curatelanda, sua genitora, é 

portadora de Alzheimer– CID G300, conforme laudo médico, acostado ao 

id. 11940945, o que a impede do exercício dos atos da vida civil. Custas 

recolhidas – id. 11943781. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 

11953569 , que nomeou a autora, curadora provisória da curatelanda, 

determinou sua citação, a expedição de ofício ao INSS e a realização de 

estudo social. A curatelanda foi regularmente citada, conforme certificado 

no id. 12020958. Relatório de estudo social consta do id. 12920210. O 

INSS informou que consta registro da percepção de benefício em nome da 

curatelanda – id. 13254648. Contestação por negativa geral consta do id. 

14033481. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se 

pronunciou no sentido de que fosse tornada definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora da curatelanda, promovendo-se a transcrição 

da sentença no registro das pessoas naturais – id. 14673539. É o 

relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em análise, as provas 

documentais juntadas nos autos demonstram que a idade avançada (94 

anos) e o Alzheimer impede a curatelanda ao exercício dos atos da vida 

civil, o que está amparado por laudo médico. A fim de corroborar os fatos 

apresentados, foi determinada a realização do estudo social, por meio do 

qual se constatou que a atual condição da curatelanda impõe o cuidado de 

terceiro constantemente, já que não dispõe de condições físicas nem 

mesmo para sua higienização pessoal, fazendo uso de fraudas 

geriátricas. Ademais, a tentativa de diálogo com a curatelanda restou 

frustrada, pois somente respondeu quando questionado seu nome, a partir 

de quando passou apenas a repetir o que lhe era perguntando. Nesse 

cenário, a curatela é medida necessária neste momento da vida da 

curatelanda, estando a autora, sua filha, apta ao exercício do encargo. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de CUSTÓDIA GREGÓRIO DA 

SILVA, nomeando, como sua curadora LEILA CONCEIÇÃO DA SILVA 

CALVO, tornando 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, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Custas pela autora. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 16 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.

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030236-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILDES PEREIRA MENDES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE MORAES MENDES (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. 1030236-16.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: $5,500.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] POLO ATIVO: DEMILDES 

PEREIRA MENDES POLO PASSIVO: MARIA DE MORAES MENDES 

INTIMANDO(A): TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DE 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 Demildes Pereira Mendes, em face de Maria de 

Moraes Mendes, devidamente qualificados nos autos. Consta dos autos 

que, a curatelanda, sua genitora, foi diagnosticada com Mal de Alzheimer, 

doença crônica degenerativa progressiva e irreversível – CID G30, o que a 

impede do exercício dos atos da vida civil, por si mesma, conforme atesta 

o lado médico acostado ao id. 10075526. A ação foi recebida, por meio da 

decisão de id. 10101588, que deferiu a gratuidade processual, nomeou a 

autora curadora provisória da curatelanda, determinou sua citação, a 

expedição de ofício ao INSS, para informação quanto à eventual auxílio 

previdenciário e a realização de estudo social. A curatelanda foi citada, 

conforme certificado no id. 10210173, oportunidade em que se constatou 

que a mesma encontra-se aparentemente bastante debilitada. No id. 

10674730, tem-se informação de que a curatelanda se submeteu a uma 

cirurgia no hospital Militar do Exército de Campo Grande/MS, em 

27/10/2017 e, que retornariam para esta cidade assim que a mesma 

recebesse alta hospitalar. A informação acerca do benefício recebido pela 

curatelanda consta do id. 10853002. Contestação por negativa geral 

consta do id. 12794321. Relatório de estudo social consta do id. 

14857977. Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da curatelanda, consta 

do id. 15496567. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em análise, as provas 

documentais produzidas, em especial, o laudo médico apresentado, 

demonstram, com segurança, que a curatelanda, em razão do Alzheimer, 

não é capaz de praticar, por si só, os atos da vida civil. A fim de 

corroborar os fatos, foi realizado estudo social, por meio do qual se 

constatou que a curatelanda, hoje com noventa anos de idade, demanda 

cuidados constantes, inclusive, no que tange aos cuidados pessoais 

básicos, recebendo da autora todos os cuidados necessários ao seu bem 

estar. Nesse cenário, a curatela é medida necessária neste momento da 

vida da curatelanda, estando a autora apta ao exercício do encargo. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO a curatela de MARIA DE MORAES MENDES, 

nomeando como sua curadora DEMILDES PEREIRA MENDES, 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, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei 

nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do 

CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 16 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.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011714-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. M. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. P. (REQUERIDO)

 

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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA 

DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 

1011714-38.2017.8.11.0041 Valor da causa: $937.00 ESPÉCIE: DIVÓRCIO 

LITIGIOSO POLO ATIVO: ROSEMAIL PINHEIRO DE MATOS PEIXOTO POLO 

PASSIVO: JOSENIL SANTOS PEIXOTO 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: ROSEMAIL PINHEIRO DE 

MATOS PEIXOTO propôs a presente Ação de Divórcio Litigioso em face de 

JOSENIL SANTOS PEIXOTO, requerendo o julgamento procedente da 

presente ação decretando-se o divórcio. DECISÃO: "Vistos etc. Diante da 

impossibilidade de localização da parte requerida, defiro o pedido de 

citação, conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Faça constar 

do edital, a advertência contida no inciso IV do art. 257 do CPC. 

Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos à nobre Defensora Pública, Drª Gislaine Figueira 
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Desto que, ora nomeio como curadora especial do requerido, conforme 

disciplina o art. 72, II do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito." 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).5. Em caso de revelia será nomeado 

curador especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA VIEGAS DA SILVA, 

digitei. CUIABÁ, 23 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.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1019572-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. M. (REQUERIDO)

 

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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA 

DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 

1019572-86.2018.8.11.0041 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: DIVÓRCIO 

LITIGIOSO POLO ATIVO: BENEDITA SALES DE CASTILHO DE MELO POLO 

PASSIVO: STENIO FERREIRA DE MELO Endereço: Lugar incerto e não 

sabido 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: BENEDITA SALES DE CASTILHO DE MELO propôs a 

presente Ação de Divórcio Litigioso em face de STENIO FERREIRA DE 

MELO, requerendo o julgamento procedente da presente ação, 

decretando-se o divórcio. DECISÃO: "Vistos etc. Em atenção às 

informações do id.15182250, ante a impossibilidade de localização do 

demandado, determino a realização de CITAÇÃO POR EDITAL, pelo prazo 

de 20 (vinte) dias. Faça constar do edital, a advertência contida no inciso 

IV do art. 257 do CPC. Transcorrido o prazo determinado, sem 

manifestação da parte ré, remetam-se os autos à nobre Defensora 

Pública, Drª Gislaine Figueira Desto que, ora nomeio como curadora 

especial do requerido, conforme disciplina o art. 72, II do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." 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).5. Em caso de revelia será nomeado 

curador especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA VIEGAS DA SILVA, 

digitei. CUIABÁ, 23 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.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1020547-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. D. D. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. P. (REQUERIDO)

 

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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA 

DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 

1020547-45.2017.8.11.0041 Valor da causa: $62,000.00 ESPÉCIE: 

DIVÓRCIO LITIGIOSO POLO ATIVO: HELIONE MARIA DANTAS DE SOUSA 

PEREIRA POLO PASSIVO: LINDOMAR NUNES PEREIRA, endereço: Lugar 

incerto e não sabido 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 
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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: HELIONE MARIA DANTAS DE 

SOUSA PEREIRA propôs a presente Ação de Divórcio Litigioso em face de 

LINDOMAR NUNES PEREIRA, requerendo o julgamento procedente da 

presente ação, decretando-se o divórcio. DECISÃO: "Vistos etc. 

Cumpra-se a determinação do id.15178398, realizando-se a citação do 

demandado por Edital. Transcorrido o prazo determinado, sem 

manifestação da parte ré, remetam-se os autos à nobre Defensora 

Pública, Drª Gislaine Figueira Desto eis que, fora nomeada como curadora 

especial do requerido, conforme disciplina o art. 72, II do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." 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). 5. Em caso de revelia será nomeado 

curador especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA VIEGAS DA SILVA, 

digitei. CUIABÁ, 23 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038941-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LUCIO MARTINS DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Otávio Nobre de Morais (RÉU)

Andrey Nobre de Morais (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1038941-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CELIO LUCIO MARTINS DE 

MORAIS RÉU: ANDREY NOBRE DE MORAIS, LUIZ OTÁVIO NOBRE DE 

MORAIS Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 

Defiro a gratuidade processual, nos termos do art. 98, do CPC. Trata-se de 

Ação de Exoneração de Alimentos, proposta por Célio Lucio Martins de 

Moraes, em desfavor de Andrey Nobre de Morais e Luiz Otávio Nobre de 

Morais, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 30 de janeiro de 2019, às 10:30 horas, a 

ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte 

ré[1] e, intimem-se[2] ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Quanto ao pedido de 

tutela antecipada para a exoneração dos alimentos, deixo para apreciá-lo, 

após a angularização processual, tendo em vista que, não houve 

comprovação dos fatos narrados, quanto ao trabalho e estudo dos 

requeridos, bem como, por ser necessário o contraditório. Advirta-se o 

autor que a pensão alimentícia é devida, até ulterior decisão judicial em 

contrário, não podendo, assim, ao seu alvitre, suspender os pagamentos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Andrey Nobre de 

Morais e Luiz Otávio Nobre de Morais – Endereço: Av. Itaparica, nº 35, 

Quadra 02, Apartamento 104 Coophema, Bairro: Coxipó da Ponte, CEP: 

78085-100. ZONA 08. [2] Célio Lucio Martins de Moraes – Endereço: Rua 

10, Quadra 04, Lote 03, Setor A, Bairro: Residencial Santa Terezinha 01, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.089-602. ZONA 08.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040822-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMAIA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HANGEL GABRIEL DE LIMA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1040822-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: YASMAIA DOS SANTOS SILVA 

EXECUTADO: HANGEL GABRIEL DE LIMA E SILVA Vistos etc. A demanda 

fora proposta perante esta Vara Judicial, no entanto, fora o nobre juízo da 

2ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões desta Comarca, o 

prolator da decisão que fixou o valor dos alimentos, em favor da parte 

autora, Cód. Nº 860393, conforme decisão constante do ID nº 16696809. 

Sobre o tema é importante lembrar que, o art. 516, II do CPC dispõe: “O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ... II. o juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição.” (grifo nosso) Diante do exposto, 

determino a remessa dos presentes autos, ao insigne juízo da 2ª Vara 

Especializada das Famílias e Sucessões desta Comarca, mediante às 

devidas baixas e anotações. Cumpra-se com a máxima urgência. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025159-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEN HUR LIMA RIBEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYANA PEREIRA SOARES OAB - MT17092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS ANDRADE DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1025159-89.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): BEN HUR LIMA RIBEIRO RODRIGUES e LAYS ANDRADE DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Homologação de Acordo Extrajudicial de 

Alimentos, proposta por Bem-Hur Lima Ribeiro Rodrigues e Lays Andrade 

de Oliveira, devidamente qualificados na inicial. Consta dos autos que, as 

partes acordam quanto o exercício da guarda do infante Lahur Andrade 
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Lima Rodrigues, convivência e alimentos, a serem pagos pelo genitor, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, além do pagamento do plano 

de saúde e eventualidades, mediante depósito em conta bancária. As 

custas foram recolhidas – id. 14990361. A ação foi recebida, por força da 

decisão de id. 15156356, que determinou a colheita de pronunciamento do 

zeloso Ministério Público. O ilustre Ministério Público pugnou por 

esclarecimento no id. 15198590, quanto à forma de correção monetária 

dos alimentos, o que foi realizado no id. 15440297 pelas partes, em sendo 

de 5% (cinco por cento) ao ano, ao que o se pronunciou favoravelmente à 

homologação do acordo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO por sentença, o acordo realizado entre as partes, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, declarando, por 

consequência, EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 487, III, 

letra “b”, do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação. Custas 

pelas partes. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025550-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA PROENCA LIMA (REQUERENTE)

ASTOR TRASEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA PROENCA LIMA (REQUERIDO)

ASTOR TRASEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1025550-78.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA PROENCA LIMA e ASTOR TRASEL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Modificação de Regime de Bens do 

Casamento, requerido por Adriana Aparecida Lima Trasel e Astor Trasel, 

devidamente qualificados nos autos. Consta da inicial que, os requerentes 

contraíram matrimônio em 04/01/2013, sob o regime da comunhão 

universal de bens – id. 9503805, e pretendem a modificação do regime 

eleito para o da separação total de bens, com efeito retroativo (ex tunc). 

Sustentam que, são pessoas independentes patrimonialmente e 

financeiramente e, por isso, optaram pela preservação do patrimônio 

pessoal de cada um, o que demanda a alteração do regime de bens do 

casamento. No id. 10295366, após pronunciamento Ministerial – id. 

9993644, os requerentes apresentaram a individualização do bem que 

integra o patrimônio em comum, juntando documento que comprova os 

direitos incidentes . No id. 10504973, foi determinada a expedição de 

edital, em atenção ao disposto no art. 734, §1º, do Código de Processo 

Civil e, no id. 14421837 foi certificado o decurso do prazo fixado no edital. 

Instado a se manifestar o douto Ministério Público se pronunciou 

favoravelmente à concessão do pedido, nos termos constantes dos ids. 

11610811 e 15231395. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Pedido de Autorização Judicial para Modificação de Regime de Bens do 

Casamento, requerido por Adriana Aparecida Lima Trasel e Astor Trasel, 

devidamente qualificados nos autos. O pedido cinge-se à alteração do 

regime de bens do casamento eleito pelas partes, a fim de preservar o 

patrimônio individual de cada cônjuge, com efeitos retroativos à data da 

celebração do casamento. O Código Civil no art. 1.639, §2º, admite a 

mutabilidade do regime de bens, em homenagem a autonomia privada, 

possibilitando, assim, aos cônjuges a alteração desse pacto, mediante 

autorização judicial e pedido motivado de ambos os consortes, com 

resguardo de eventuais direito de terceiros. Cumpre observar que, a 

dinâmica da vida moderna que muitas vezes vem a interferir nas relações 

patrimoniais dos consortes faz com que o regramento inicialmente 

escolhido não mais atenda aos anseios do casal. As formalidades 

exigidas pelo art. 734, do Código de Processo Civil foram observadas, 

tendo decorrido o prazo de trinta dias da publicação do edital, assim como, 

houve a individualização do bem que compõe o patrimônio do casal - id. 

1029566. Nesse cenário, estando presentes os requisitos autorizadores 

da mudança de regime, quais sejam, a procedência das razões 

apresentadas e o devido resguardo aos direitos de terceiros, não há 

razão para se obstar a alteração do regime escolhido. Consigno que, a 

pretensão dos cônjuges de que a alteração do regime de bens tenha 

efeitos retroativos à data do casamento, não encontra qualquer vedação 

legal, a considerar que o efeito atribuído terá aplicação na relação dos 

cônjuges entre si e, quanto a terceiros somente após o devido registro no 

cartório competente. Diante do exposto, com fundamento do art. 486, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c 1.639, § 2º do Código Civil, julgo 

procedente o pedido inicial para alterar o regime de bens do casamento, 

lavrado sob nº 5.193, às fls. 152, do Livro nº 059, junto ao 5º Serviço 

Notarial desta capital – id. 9503808, de “comunhão de bens” para 

“SEPARAÇÃO DE BENS”, com efeitos retroativos à data da celebração do 

casamento. Dê-se publicidade a presente decisão, publicando-se editais 

na imprensa oficial e local, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Com o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação. 

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2014. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018485-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER ARY LOPES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY CAMARGO CAMPAGNONE VAZQUEZ SILVERO OAB - 

SP145990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA GOMES PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1018485-32.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: WALTER ARY LOPES JUNIOR REQUERIDO: ELIZANGELA 

GOMES PINTO Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c 

Guarda c/c Alimentos c/c Partilha de Bens, proposta por Elizangela Gomes 

Pinto Lopes, em face de Walter Ary Lopes Junior, devidamente 

qualificados nos autos. Consta dos autos que, as partes contraíram 

matrimônio, em 18 de abril de 2009, sob o regime da comunhão parcial de 

bens - id. 7224942, da qual adveio uma filha, nascida em 05/10/2009 – id. 

7224942. Informou a parte autora que, durante o casamento, foi 

amealhado um imóvel, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – id. 

7224949. Esclareceu, ainda, que com o divórcio, voltará a usar o nome de 

solteira. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 7246689, que 

concedeu a gratuidade processual postulada, arbitrou alimentos 

provisórios, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, designou 

data para a realização da audiência de tentativa de conciliação e 

determinou a citação do requerido. O requerido, que reside no Estado de 

São Paulo, informou no id. 8751814 que não poderia comparecer na 

audiência de tentativa de conciliação designada, por falta de recursos 

para o deslocamento. A audiência de tentativa de conciliação restou 

infrutífera, em face da ausência do requerido, oportunidade em que, 

pugnou a parte autora, pela expedição de ofício ao Ministério do Trabalho 

em busca de vínculo empregatício em aberto – id. 9123911. Citado – id. 

9187742, deixando decorrer in albis o prazo fixado para defesa. No id. 

9911281, consta informação do Ministério do Trabalho de que o requerido 

não mantem vinculo empregatício formal desde 19/10/2016. Foi proferida 

decisão no id. 11134707, decretando a revelia do requerido e proferindo 

julgamento parcial de mérito, com a decretação do divórcio das partes, 

determinando o prosseguimento do processo quanto aos pedidos de 

alimentos, guarda e partilha de bens. A audiência de instrução e 

julgamento foi realizada em 22 de agosto de 2018 – id. 14973658, sem a 

presença do requerido, embora intimado, oportunidade em que foi colhido 

o depoimento pessoal da parte autora e dispensadas as testemunhas 

apresentadas pela parte autora. Na mesma solenidade, foi encerrada a 

instrução, e a parte autora pugnou pela majoração do valor dos alimentos 

para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. Instado a se 

manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou pela decretação da 

guarda compartilhada, com residência na casa materna e convivência livre 

e pela manutenção do valor dos alimentos em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente – id. 16021272. Observa-se que, o requerido 

propôs a ação nº. 1018485-32.2017, na qual não se completou a 
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angularização processual, em relação a qual se verifica a identidade de 

pedidos (divórcio, partilha, guarda e alimentos), à qual se deve dar 

julgamento igualitário. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda c/c Alimentos c/c Partilha de Bens, 

proposta por Elizangela Gomes Pinto Lopes, em face de Walter Ary Lopes 

Junior, devidamente qualificados nos autos. Em que pese a decretação da 

revelia do requerido, a propositura da ação nº. 1018485-32.2017 afasta 

sua inércia em relação aos fatos, principalmente, a considerar a natureza 

dos direitos em apreço, em conformidade com o que dispõe o art. 345, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Consigno que os autos 

encontram-se aptos para sentença, já que desnecessária a produção de 

outras provas, razão pela qual, conforme autoriza o art. 355, inciso II, do 

CPC, realizo o julgamento antecipado da ação. 1º. Dos Bens. Infere-se dos 

autos que, durante o matrimônio as partes adquiriram um imóvel, localizado 

no Núcleo Habitacional CPA IV – 3ª Etapa, lote 08, quadra 70, cidade de 

Cuiabá, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), financiado em 

trezentas parcelas de R$ 398,38 (trezentos e noventa e oito reais e trinta 

e oito centavos). A autora, diante do fato de que vem adimplindo as 

parcelas desde a separação, pugnou para que o requerido dispusesse de 

sua meação em seu favor. Observa-se da ação nº. 1018485-32.2017, 

proposta pelo requerido que as intenções das partes convergem para a 

disposição da meação que lhe caberia em favor da autora, razão pela 

qual, tenho por incontroversa a questão. 2º. Alimentos e Guarda. O 

vínculo paterno-filial foi comprovado, por meio da certidão de nascimento, 

acostada ao id. 7224942. O dever de sustento dos pais em relação aos 

filhos menores decorre de previsão constitucional, notadamente da 

disposição do art. 229, no sentido de que os pais tem o dever de assistir, 

criar e educar os filhos menores, o que implica não apenas na 

manutenção de suas despesas pessoais, mas também na garantia de sua 

educação. Na verdade, se constituem em direito da personalidade, que 

atende diretamente à dignidade da pessoa humana, se expressando como 

fundamental a prover as necessidades daquele que não pode provê-las 

por suas próprias forças, sendo este um dever dos pais perante os filhos. 

Por outro norte, o Código Civil no art. 1.694, regulamenta a fixação dos 

alimentos, dispondo que devem ser compatíveis com a condição social 

daquele que o pleiteia, inclusive para atender às suas despesas com 

educação, considerando a proporção entre as necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada ao pagamento. No caso 

em apreço, observa-se que a parte autora não trouxe qualquer elemento 

de prova que apontasse para a efetiva capacidade financeira do 

requerido ao pagamento da pensão alimentícia, na verdade, a demandante 

não soube informar nem mesmo se o requerido possuía veículo ou casa 

própria. Por outro lado, verificou-se que o requerido não possui vínculo 

formal de emprego desde 19/10/2016 – id. 9911281 e que, além de Beatriz 

Gomes Lopes, possui outro filho de tenra idade, conforme esclarecido 

pela autora em seu depoimento pessoal – id. 14973658. Dos fatos trazidos 

pela parte autora, ainda, extrai-se que a infante é saudável e não 

demanda despesas extraordinárias, além daquelas ordinariamente 

esperadas pela idade e compatíveis com o padrão de vida da família. 

Nesse cenário, na tentativa de manter um equilíbrio entre as necessidades 

da infante e a possibilidade do alimentante, em observância a 

proporcionalidade entre ambos, verifica-se suficiente a fixação dos 

alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) do valor do salário 

mínimo vigente, tornando definitivo o quantum fixado em caráter provisório. 

No que tange ao exercício da guarda da infante, há que se considerar que 

a guarda compartilhada é a modalidade regra no sistema jurídico brasileiro, 

que somente situações excepcionais poderão justificar seu afastamento, 

notadamente a inaptidão de um dos genitores ou de ambos ao exercício do 

poder familiar ou se, justificadamente, um deles não desejar o 

compartilhamento, o que não é o caso dos autos, já que o requerido 

manifestou seu desejo em compartilhar a guarda da infante. É importante 

salientar que, tanto o pai como a mãe são imprescindíveis ao 

desenvolvimento saudável dos filhos. Os mais recentes estudos da 

psicologia e da pediatria mundial demonstram que, as crianças colocadas 

em guarda compartilhada adoecem menos do que as que vivem sob o 

regime de guarda unilateral. Nesse cenário, não se fala mais em “direito de 

visitação”, já que pai e mãe não podem ser visitantes na vida dos filhos, 

pelo contrário, devem se fazer presentes constantemente e de forma 

efetiva. É por isso que, hoje, falamos “direito de convivência”. O fato do 

requerido residir em outra cidade, não pode ser considerado empecilho à 

fixação da guarda compartilhada, já que o intuito é garantir ao genitor a 

participação efetiva na criação do infante, decidindo, juntamente com a 

genitora, acerca das questões que o possam afetar de alguma forma. Por 

outro lado, em que pese o direito ao livre convívio com o filho, sem 

prejuízo, obviamente, do aviso prévio, a experiência nos mostra que os 

litígios entre os genitores podem vir a criar embaraços ao convívio de um 

deles em relação aos filhos, razão pela qual, este juízo entende por bem 

pré-fixar um período MÍNIMO de convivência, em benefício do genitor, já 

que o infante tem domicílio na casa materna. Sendo assim: 1º. As 

festividades de final de ano deverão ser alternadas entre os genitores, 

sendo que, nos anos ímpares, o Natal e Ano novo serão em companhia da 

genitora. 2º. As datas de aniversário da criança, também, serão 

alternadas entre os genitores, iniciando em 2019 na companhia paterna. 

3º. No dia dos pais, ficará a infante com o pai, da mesma forma que ficará 

com a mãe, no dia das mães. 4º. As férias serão divididas entre os 

genitores, na proporção de 50% do período para cada um. O importante, é 

que os genitores busquem a sensibilidade necessária, que lhes permitam 

colocar seus interesses pessoais de lado, no sentido de priorizar um 

convívio tranquilo, a fim de atender as necessidades de desenvolvimento 

da filha, inclusive, quanto a sua criação, missão esta assumida quanto se 

tornaram pais. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e 

parecer do douto Parquet, para condenar o requerido ao pagamento de 

alimentos, em favor da autora, no percentual de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, que hoje equivale à quantia de R$ 286,20 (duzentos 

e oitenta e seis reais vinte centavos), a ser depositado em conta bancária, 

em nome da genitora, com vencimento todo dia 10 de cada mês. FIXO a 

guarda compartilhada da infante entre os genitores, em consonância com 

o princípio da corresponsabilidade que norteia as relações parentais, 

observando-se o convívio mínimo nesta decisão fixado, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 1.584, §2º, do 

Código Civil. Ademais, homologo a renúncia à meação, em relação ao bem 

imóvel e móveis adquiridos, realizada pelo requerido em favor da autora, 

cabendo à mesma a sua integralidade dos bens. Por fim, considerando a 

identidade de pedidos, JULGO EXTINTA a ação nº. 1018485-32.2017, 

trasladando-se cópia desta sentença para aqueles autos. Concedo a 

gratuidade processual ao requerido, em face da hipossuficiência 

econômica alegada na ação nº. 1018485-32.2018 associada a esta. 

Transitada em julgado, procedam-se as baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1022656-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. F. L. (EXEQUENTE)

L. C. F. D. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. D. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINALDO JOSE ESTEVAM SILVESTRE OAB - MT21148/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT0010788A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo à intimação do executado para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o 

débito apurado, a saber, R$ 3.891,45 (três mil e oitocentos e noventa e um 

reais e quarenta e cinco centavos), ou provar que o fez, sob pena de 

prisão civil. Por oportuno, neste momento, não cabe apresentar 

justificativa, pois já teve oportunidade de oferecê-la.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034299-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - 388.193.331-04 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ - 

MT JUIZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 30 DIAS – 3 

VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1034299-84.2017.8.11.0041- PJE ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

ROSELY APARECIDA DUARTE INTERDITANDO: ATAIDE ARISTALCO 

DUARTE FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados dos termos 

da r. sentença proferida nos autos, cujo resumo está abaixo transcrito. 

SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, em consonância com o parecer 

Ministerial, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, nomeio a 

senhora Rosely Aparecida Duarte como curadora do requerido, em 

substituição à falecida senhora Eunice Georgina da Conceição. Por fim 

declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no 

art. 1.184 do Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário. 

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

cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C.” Cuiabá - MT, 28 de novembro de 

2018. Mirelli Silva Gestora Judiciária Autorizada pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003418-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª 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 DE SENTENÇA PRAZO: 30 DIAS 

– 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1003418-27.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

CELSO LOPES INTERDITANDA: MARIA APARECIDA LOPES FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO de terceiros interessados dos termos da r. sentença proferida 

nos autos, cujo resumo está abaixo transcrito. SENTENÇA: “(...) Ante o 

exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente o 

pedido. Por conseguinte, declaro que a requerida Maria Aparecida Lopes é 

relativamente incapaz, nos termos do art. 4º, inciso III, do Código Civil, de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, motivo pelo qual nomeio-lhe 

como Curador definitivo, o senhor Celso Lopes. Por fim declaro extinto o 

processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro 

Civil, e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C.” 

Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. Mirelli Silva Gestora Judiciária 

Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028901-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA CRISTINA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR COELHO CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª 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 DE SENTENÇA PRAZO: 30 DIAS 

– 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1028901-59.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

LIGIA CRISTINA CAMPOS INTERDITANDA: NAIR COELHO CAMPOS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados dos termos da r. 

sentença proferida nos autos, cujo resumo está abaixo transcrito. 

SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, em consonância com o parecer 

Ministerial, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a 

interdição de Nair Coelho Campos, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do art. 4º, inciso III, 

do Código Civil, e nomeio como Curadora definitiva à requerida, a senhora 

Lígia Cristina Campos. Por fim declaro extinto o processo com julgamento 

de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 

2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa 

local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo. Sem custas. P. I. C.” Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018. Mirelli Silva 

Gestora Judiciária Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1017996-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Sentença proferida em audiência. Termo anexo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923058 Nr: 45264-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLSP, RDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:8.125, JOSE DE 

LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

cálculo atualizado da dívida, conforme parecer do Ministério Público de fls. 

84,no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1155297 Nr: 34041-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTELO BADINI JÚNIOR, VANDA MELO BANDINI 

LOURENÇO, MARISA BADINI MALAGUTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OTELLO BADINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694-A, ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se o inventariante para que discrimine as dívidas fiscais do espólio, 

haja vista que nada foi dito nas primeiras declarações, não obstante haja 

certidão positiva de débitos juntada aos autos (fl. 141).

Promova-se a pesquisa nos sistemas BACENJUD e RENAJUD.

Feito isso, cite-se a Fazenda Pública Estadual na pessoa do i. 

Procurador-Geral do Estado para que se manifeste, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1067158 Nr: 54121-47.2015.811.0041

 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: LEONILDE DA SILVA, ROBSON MARCELLO DA SILVA, 

LUCIANI CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

o integral cumprimento da decisão proferida à fl. 65, para juntada das 

certidões de óbito dos genitores do inventariado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 434699 Nr: 13670-53.2010.811.0041

 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: DALVA LÚCIA PEREIRA, MÁRCIA APARECIDA 

MARQUES PEREIRA, MARCOS FABIANO MARQUES PEREIRA, JAQUELINE 

LUZIA MARQUES PEREIRA, JAQUELAINE MARIA MARQUES PEREIRA, 

LUZIANE CRISTINA MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIO BERNANDINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se pessoalmente a inventariante, por carta com aviso de 

recebimento, para que dê andamento ao inventário, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de remoção.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Por fim, dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 894654 Nr: 26284-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA CORREA DE CARVALHO, EGCDC, 

ADRIANA MARIA CORREA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RODRIGO CORREA DE 

CARVALHO

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

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro, em consonância com o parecer do Ministério Público, o 

requerimento formulado na petição de fls. 79/80.

Expeça-se o alvará para transferência do veículo.

Intime-se a requerente para que se manifeste sobre o recolhimento do 

ITCD, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se o 

processo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1024580 Nr: 34126-48.2015.811.0041

 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: ELINEY FERREIRA MENDES, AKIRA CORREA DA 

COSTA, DAGNEL CORREA DA COSTA, AKIRO CORREA DA COSTA, 

RALESSA DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DAGNEL CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO RODRIGUES DE SOUZA 

LIMA - OAB:18749/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - 

OAB:11811/O, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre os requerimentos formulados na petição de fls. 327/328, diga a 

inventariante, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, dê-se vista à Fazenda Pública Estadual, pelo mesmo prazo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 720979 Nr: 16456-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABM, LBM, VIVIANE DHALLAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÂNIO QUADROS JOSÉ ROLDÃO 

- OAB:107.099 OAB/MG, MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO - 

OAB:22161-B/MT, MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:13.689, 

RODRIGO MANZI PEREIRA - OAB:92917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que foi frustrada a citação dos herdeiros e que o inventário 

foi abandonado pela inventariante, renove-se a vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 914358 Nr: 39750-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JOCI LEITE DE MELO, ADRIANA LUCIA LEITE DE 

MELO CATANILLA, ANNE CAROLINE LEITE DE MELO, DIVAINO PEREIRA 

DE MELO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DIVAINO FERREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO - 

OAB:10.970/MT, ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - OAB:10970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Expeçam-se os alvarás, conforme postulado à fl. 85, com a seguinte 

observação: "Em caso de veículo gravado com alienação fiduciária, a 

transferência de propriedade dependerá de anuência do credor fiduciário 

ou baixa do gravame."

Após, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 115961 Nr: 12443-43.2001.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: CILBENE MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO - VIÚVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO BARROS DA R. CONCEIÇÃO - FILHO, 

CIBELE BARROS ROSA DA CONCEIÇÃO - FILHA, AJRDC-F, ESPÓLIO DE 

BENEDITO JORGE DA CONCEIÇÃO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 11.383, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, RAFAELA 

VITORIA MENDES VOLCOV - OAB:17.893/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481

 Visto.

Defiro o requerimento de fl. 164.

Caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, retornem os 

autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 866722 Nr: 6952-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:11.711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, defiro o 

pedido de curatela, razão pela qual nomeio como Curador definitivo à 

requerida, o senhor Agnaldo Ferreira Alves.Por fim declaro julgado o 

mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do Código de 

Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.Sem custas.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1349590 Nr: 19617-10.2018.811.0041

 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: HASC, JAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA AMABILE MORO SILVA - 

OAB:20.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, com fundamento no art. 330, inciso III, e art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, indefiro a inicial e, em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, sem resolução de 

mérito.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, devendo, 

no entanto, esta permanecer suspensa, em razão da requerente fazer jus 

aos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhe 

defiro.Transitado em julgado, promovam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747706 Nr: 44962-22.2011.811.0041

 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: MACBDB, APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDB, KFGBDB, SGBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 

20927/O MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233/MT

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 Procedo a intimação do advogado da parte requerida, para querendo 

manifestar referente a petição juntada de fls. 526/531, conforme parecer 

do Ministério Público, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019520 Nr: 31609-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDS, DIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da advogada da parte autora, para indicar nos autos 

duas pessoas que possam ser nomeadas apoiadores provisórios, 

conforme determinação do Ministério Público às fls. 62 dos autos, no 

prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027874-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILCE LEITE CUNHA MATO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANY BRUNO DE MATOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1027874-41.2017.8.11.0041. REQUERENTE: EVANILCE LEITE CUNHA 

MATO GOMES REQUERIDO: VANY BRUNO DE MATOS Vistos. Evanilce 

Leite Cunha Matos propôs a presente Ação de Curatela em face de Vany 

Bruno de Matos. Relatou que a requerida é sua mãe, e que ela é portadora 

de Alzheimer. Em razão disso, tem comprometimento em seu 

discernimento, precisando de ajuda de terceiras pessoas para prática dos 

atos da vida civil e particular. Na decisão de ID n. 9959552 foi deferida a 

curatela provisória e designada audiência de interrogatório, cujo termo 

está encartado na movimentação n. 10746155. À fl. 41, em atendimento ao 

parecer Ministerial, foi determinada a realização de estudo psicossocial do 

caso, cujo relatório está encartado às fls. 42/43. O Ministério Público 

opinou pela realização de estudo psicossocial do caso (ID n. 11758176), o 

que fora determinado por este Juízo. O relatório do estudo psicossocial foi 

encartado na movimentação n. 12668209. A certidão ID 15247457, de 

10.09.2018, informa que decorreu o prazo, sem que o Ministério Público 

tenha se manifestado sobre o estudo psicossocial. É o relatório. D E C I D 

O. Constata-se dos autos que a autora buscou a interdição da requerida, 

sua mãe, tendo em vista ser a mesma portadora de Alzheimer, e em razão 

disso, encontra dificuldade para a prática dos atos da vida civil, 

necessitando estar representada por alguém que possa cuidar de seus 

interesses pessoais. A inicial veio instruída com um relatório médico, como 

pode ser visto na movimentação n. 9751598, no qual está afirmado que a 

requerida, em razão das patologias que a acometem, deve sempre estar 

acompanhada por algum de seus filhos, o que denota a necessidade de 

nomeação de alguém na defesa de seus interesses. Verifica-se, também, 

pela análise do relatório do estudo psicossocial realizado do caso, o 

seguinte: “(...). Sobre a condição de saúde da idosa, senhora Ivany é 

hipertensa, diabética e está na fase inicial da Síndrome de Alzheimer, por 

isso é usuária de medicamento contínuo. (...). Conclusão Psicológica: A 

senhora Vany encontra-se inabilitada de gerir a sua vida e a filha, senhora 

Evanilce, deseja cuidar dos interesses da mãe e proporcionar o amparo 

necessário para a manutenção de uma vida digna”. Some-se a isso, que 

este juízo teve a oportunidade de constatar pessoalmente as limitações 

enfrentadas pela parte requerida, em sede de audiência de entrevista, 

cujo termo está acostado na movimentação n. 10746155. Desta sorte, 

analisando os documentos que acompanham os autos, não resta dúvida 

sobre a necessidade de acolhimento do pedido, a fim de que seja 

preservado o melhor interesse da requerida, que está com 85 (oitenta e 

cinco) anos de idade, e necessita de uma pessoa para gerir sua vida. Pelo 
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exposto, julgo procedente o pedido formulado, defiro a curatela e nomeio 

como Curadora definitiva à requerida, a senhora Evanilce Leite Cunha. Por 

fim, declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto 

no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 28 de novembro 

de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1034337-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1034337-62.2018.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [Regime de Bens Entre os Cônjuges, Guarda com genitor ou 

responsável no exterior]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: 

EMERSON NASCIMENTO DA SILVA Endereço: AVENIDA B, 33, QUADRA 

40, COHAB SÃO GONÇALO, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-808 POLO 

PASSIVO: Nome: GRACIELE SILVA NEVES Endereço: AVENIDA B, 33, 

QUADRA 40, COHAB SÃO GONÇALO, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-808 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 

13/02/2019 Hora: 16:30 DECISÃO:Processo n. 1034337-62.2018.8.11.0041 

Ação: Divórcio Litigioso c/c Guarda e partilha de bens Vistos, etc... Acolho 

a emenda a inicial, Id n. 16579224, consoante determinado no movimento 

de Id n. 15831604. No mais, defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Considerando que de 

acordo com o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser 

estimulada a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos, em observância ainda art. 693 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 13/02/2019 às 16:30 horas. Cite-se a 

parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, desacompanhado 

de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes 

deverão estar acompanhadas de advogados ou de defensores públicos 

(§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 

8º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de conciliação 

pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não 

havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 

697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC). Intime-se o Requerente, através de 

seus d. patronos, para comparecer na audiência, bem como cientifique-se 

o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 27/11/2018 

18:04:10 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDASSHDYNLH ID do documento: 

16585561 PJEDASSHDYNLH. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 28 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1033394-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO TADEU HAENDCHEN OAB - MS2926-B (ADVOGADO(A))

REGINA PAULA DE CAMPOS HAENDCHEN ROCHA OAB - MS8066 

(ADVOGADO(A))

LUIS CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MS7682 (ADVOGADO(A))

ALINE YULIKA ANTUNES YANAGUI OAB - MT15647/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1033394-79.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 217.104,24 ESPÉCIE: [Alimentos, União Estável ou 

Concubinato, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Reconhecimento / 

Dissolução]->CAUTELAR INOMINADA (183) POLO ATIVO: Nome: SIMONE 

APARECIDA FERRARI Endereço: RUA TENENTE SÉRGIO XAVIER DE 

MATOS, 637, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-605 POLO PASSIVO: 

Nome: ELIDIO JOSE DEL PINO Endereço: RUA NELSON FIGUEIREDO 

JÚNIOR, 628, VILA ANTÔNIO VENDAS, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 
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79003-210 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, 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. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA 

CUIABÁ Data: 01/02/2019 Hora: 14:00 DECISÃO: ID N. 16651762 CUIABÁ, 

28 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014499-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1014499-36.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

11.448,00 ESPÉCIE: [Exoneração]->OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289) POLO ATIVO: Nome: MOACYR DE LIMA MARINHO Endereço: RUA 

J, 46, JARDIM ANA CARLA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-120 POLO 

PASSIVO: Nome: SCARLATT LIMA GARCIA Endereço: RUA DEZESSEIS, 

85, BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-540 INTIMANDO(A): AUTOR 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

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. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª 

VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 26/03/2019 Hora: 15:00 DECISÃO: ID N. 

16726612 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. CUIABÁ, 28 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030937-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZILEY TOMAZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO CAITANO DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT0009265A (ADVOGADO(A))

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR OAB - MT7670 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1030937-40.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

193.689,00 ESPÉCIE: [BEM DE FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEPOIMENTO, 

Casamento, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Usufruto e Administração 

dos Bens de Filhos Menores, Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

POLO ATIVO: Nome: EUZILEY TOMAZ DE PAULA Endereço: RUA 

VÁRZEA GRANDE, 20, QUADRA N. 19, DOUTOR FÁBIO LEITE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78052-030 POLO PASSIVO: Nome: AGNALDO CAITANO DE 

PAULA Endereço: RUA VÁRZEA GRANDE, 20, QUADRA 19, DOUTOR 

FÁBIO LEITE, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-030 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, caso queira, impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 28 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 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40489 Nr: 10699-81.1999.811.0041

 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: CIRLE VILAS BOAS DE ABREU, ANTÔNIO FRANCISCO 

DE ABREU, BENEDITO ONOFRE VILLAS BOAS, WASHINGTON 

FRANCISCO VILAS BOAS, JANDIRA PEREIRA VILAS BOAS, AMÉRICA 

VILLAS BOAS, CECÍLIA SANTOS VILLAS BOAS, IVONE VILLAS BOAS 

HUSSEIN, RICHARDSON VILLAS BOAS, EDSON SILVA DE CAMARGO, 

ERONDINA SANTOS VILAS BOAS, ATALIBA VILLAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PÚBLIO PASSOS VILLAS BOAS, 

CRISTIANE VILLAS BOAS SHARDOZINA, SILVANA VILAS BOAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT, EDSON SILVA DE CAMARGO - OAB:10896, JEFFERSON 

VILAS BOAS DE ABREU - OAB:9438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774, LEILA MARIA DA SILVA XAVIER - OAB:5.267/MT

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

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para fornecer nos autos os nomes dos 

herdeiros e o valor que cada um tem direito para expedição do alvara, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152794 Nr: 6912-68.2004.811.0041

 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: AGF, HMA, JOF, DHDLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIANA MARIA FANTINATO 

VIEIRA E JENEZERLAU - OAB:8464/MT, HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373/MT, JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785, LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525, NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:11623-A, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT, Roni Marcio Naves - OAB:6228, THAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:250198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Com a expedição do aqlvara nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ e nos termos da ordem de serviço n.º 

01/2007 desse Juízo, impulsiono os autos para intimar a autora para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230378 Nr: 37293-25.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCGK, JDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - 

OAB:6896/MT, LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - OAB:10.473, MARIANA 

PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - OAB:10.729/MT, RENATA 

ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODOLFO CORRÊA 

DA COSTA JÚNIOR, para devolução dos autos nº 

37293-25.2005.811.0041, Protocolo 230378, 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): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1173615 Nr: 41568-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERJFN, DJFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA NATYHELLE GOMES 

SPOHR - OAB:21158/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Diante do informado às fls. 51, 64 e 66, para fins de extinção deste 

processo, intime-se o Requerente, através de edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos seu 

endereço, requerendo o que entender de direito para fins de 

prosseguimento do feito, conforme determinado às fls. 55, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 392142 Nr: 27532-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDL, EGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDRDID6ODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990, JOSÉ PIRES DE ANDRADE - OAB:2257/B, TERCIO 

DO CARMO PIRES - OAB:18612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Ante o comprovante de pagamento juntado às fls. 62, defiro o pedido de 

desarquivamento deste processo.

Defiro, ainda, os pedidos de fls. 65 e 68. Dê-se vista dos autos aos d. 

patronos que representam a parte Requerente, para, tomarem ciência 

acerca do saldo existente na conta judicial (extrato anexo), conforme 

requerido, podendo postular o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Nada mais sendo postulado, retornem os autos ao arquivo, com as 

devidas anotações de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 775516 Nr: 28775-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRPRDC, MEPRDC, GPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 
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OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESCA PRATTI DE LIMA - 

OAB:13.943/MT

 Vistos, etc...

Considerando a certidão de decurso de prazo, fls. 214, intimem-se, 

pessoalmente, os Exequentes, para, tomarem conhecimento dos cálculos 

apresentados pelo contador judicial, fls. 211/211v, requerendo o que 

entenderem de direito para fins de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Não sendo encontrados para intimação pessoal, intime-os, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

nos termos acima determinados, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 118133 Nr: 6916-42.2003.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IM, ZSM, LSMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS MARIMON - OAB:3434/MT, 

VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10.207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Ante o comprovante de pagamento juntado às fls. 149, defiro o pedido de 

desarquivamento deste processo indicado às fls. 148.

Após, dê-se vista dos autos a d. patrona subscritora da petição de fls. 

148, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para, as providências que entender 

cabíveis.

Decorrido o prazo e, se nada for requerido, conclusos para extinção.

 Intime-se e cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014499-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1014499-36.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: [Exoneração]->OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289) POLO ATIVO: Nome: MOACYR DE LIMA MARINHO 

Endereço: RUA J, 46, JARDIM ANA CARLA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78746-120 POLO PASSIVO: Nome: SCARLATT LIMA GARCIA 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. E INTIMAÇÃO PARA 

comparecer na audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento, a qual redesigno para o dia 26/03/2019 às 15:00 horas. 

DECISÃO: Foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... Acolho o 

pedido formulado pelo douto patrono. Cite-se o Requerido, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da ação e, para querendo, 

contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar do edital as 

advertências legais de que não contestada à ação presumir-se-ão aceitos 

os fatos alegados pela parte Autora (art. 344 do CPC). Intime-o, pelo 

mesmo edital, para comparecer na audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento, a qual redesigno para o dia 26/03/2019 às 15:00 

horas, acompanhado de advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a sua ausência em confissão e revelia. 

Cientifique-o de que se na audiência não houver acordo, poderá 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à oitiva de testemunhas e à prolação de sentença. Decorrido o 

prazo e não havendo contestação, o que deverá ser certificado, fica 

desde já decretada a revelia do Requerido e nos termos do artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe Curadora Especial a d. 

Defensora Pública Dra. Gislaine Figueira Desto, a quem se dará vista dos 

autos para os fins de direito pelo prazo legal e deverá ser intimada para 

comparecer na audiência acima designada. Intime-se o Autor, na pessoa 

do seu advogado, e seu advogado para comparecerem à audiência acima 

redesignada acompanhados das provas que pretendem produzir e 

cientificando-os de que sua ausência importará na extinção e 

arquivamento do processo. Ciência ao Ministério Público. Nada mais 

havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, 

que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu _______ 

Zamaris Patrícia Dias de Souza, que o digitei e subscrevi. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 28/11/2018 

13:38:40 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAHHYRYCHD ID do documento: 

16726612 PJEDAHHYRYCHD. 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, WILMA GISELLE SANTOS DE LIMA, digitei. CUIABÁ, 28 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1039671-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERON CARLOS ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

FELIPE GUILHERME ULRICH ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

JULIA ULRICH ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537/O-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 nº. 1039671-77.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de expedição de Alvará 

Judicial, objetivando a venda de um veículo de propriedade do Interditado, 

o qual foi distribuído para este Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e 
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Sucessões. Todavia, verifica-se dos autos que tramitou perante o Juízo 

da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões ação de Interdição, 

distribuída com o código n. 906092, Id n. 16524371. Dessa forma, o Juízo 

da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca é o 

competente para análise do pedido aposto nesta ação, senão vejamos: 

“ALVARÁ - CONFLITO SUSCITADO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E 

JULGAR O PLEITO DO JUÍZO QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO, 

PORQUANTO A ELE É QUE DEVEM SER PRESTADAS CONTAS PELO 

CURADOR REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO INTERDITADO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 18ª - CC - 1362280-1 - 

Curitiba - Rel.: Marcelo Gobbo Dalla Dea - Unânime - - J. 02.12.2015). 

Assim, declaro a incompetência deste Juízo da 4ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões, para processar e julgar a presente ação, e declino a 

competência em favor da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca. Providencie-se a Senhora Gestora as anotações 

necessárias quanto à remessa dos autos. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1040474-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLUCIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (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 nº. 1040474-60.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Observa-se dos autos que o Requerente 

pleiteia a distribuição dos autos ao Juízo da 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões, onde tramitou a ação de Inventário, distribuída sob o 

código n. 917199, Id n. 16647193. Dito isso, entendo que o Juízo da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca é prevento 

para análise do pedido aposto nesta ação, senão vejamos: “(...) O juiz que 

analisou a ação de inventário está prevento para o julgamento de todas as 

questões supervenientes relacionadas aos bens do "de cujus". Surgindo 

novos valores a serem partilhados, estes devem ser discutidos nos autos 

da ação de inventário, a título de sobrepartilha”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0433.14.044280-0/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2016, publicação da súmula em 

01/03/2016) Assim, declaro a incompetência deste Juízo da 4ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, para processar e julgar a presente 

ação, e declino a competência em favor da 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca. Providencie-se a Senhora Gestora 

as anotações necessárias quanto à remessa dos autos. Intime e 

cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1014951-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSA TAVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA OAB - MT8694/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 nº. 1014951-46.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Ronaldo Rosa Taveira, qualificado na inicial, 

objetivando inicialmente o levantamento da quantia de R$ 175.473,11 

(cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e onze 

centavos), perante a Superintendência de Administração do Ministério da 

Fazenda no Estado de Mato Grosso, relacionado ao direito reconhecido 

nos autos do Processo Administrativo nº 10183.000452/2014-58 de sua 

falecida esposa. Relata que sua esposa Lúcia Oliveira Taveira, antes de 

falecer era funcionária do Ministério da Fazenda e que tais valores são 

oriundos das diferenças salariais de sua aposentadoria. Declinada a 

competência pela 9º Vara Cível desta Capital, Id n. 13936517, distribuiu-se 

o feito a esta Vara Especializada de Família e Sucessões. Intimado, por 

estar ilegível, o Requerente trouxe aos autos novamente os documentos 

acostados sob o Id n. 13447179, pág. 3 e 7 e Id n. 13447197 (procuração, 

documento pessoal RG, certidão de casamento, certidão de óbito de sua 

esposa, documento denominado de nota técnica de crédito, 

reconhecimento de dívida pela Superintendência de Administração da 

SAMF/MT, planilha de cálculo emitida pelo empregador da falecida, portaria 

que demonstra que o Requerente é pensionista da falecida e despacho 

determinando o ajuizamento da ação de alvará judicial para o recebimento 

do crédito), todos acostados sob o Id n. 14107772. Além disso, carreou 

aos autos procuração outorgada pelos herdeiros (filhos) da falecida com 

firma reconhecida, Id n. 15701586. Instrui a inicial com os documentos 

necessários a propositura da ação. Relatei. Fundamento e decido. Antes 

de tudo, oportuno consignar que, o alvará, tem o sentido de autorização e 

não de mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao interessado, 

para a prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do instrumento. Deste 

modo, o pedido pode ser deferido mediante simples alvará judicial, uma 

vez que da análise dos autos, constata-se que o Requerente possui 

legitimidade para postular o levantamento dos valores deixados por sua 

falecida esposa, aliado a procuração com firma reconhecida dos 

herdeiros (filhos) da falecida autorizando expressamente o Requerente a 

proceder ao levantamento do dinheiro em questão, Id n. 15701586, 

demonstrando que não há nenhuma discordância/objeção quanto ao 

levantamento de valores, já que esta ação/requerimento é atividade de 

jurisdição voluntária, onde não se instaura conflito nem tão pouco relação 

processual. Pelo exposto, e considerando tudo o mais que dos autos 

consta, defiro o pedido de expedição de alvará judicial, autorizando o 

Requerente a proceder ao levantamento/saque dos valores a título de 

diferenças salariais da aposentadoria de Lúcia Oliveira Taveira, perante o 

Ministério da Fazenda do Estado no Mato Grosso, com os acréscimos que 

houver, depositados/transferidos em conta bancária de titularidade do 

Requerente Ronaldo Rosa Taveira, CPF n. 103.803.021.87, Banco do 

Brasil, Ag. 3325-1, Conta Corrente n. 6567-6. Expeça-se imediatamente o 

necessário, por não verificar controvérsia, ou prejuízo ao imediato 

cumprimento desta decisão. Custas pagas. Após, arquivem os autos com 

as cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010829-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

LEANDRO ALEX MOREIRA ESPIGARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(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 n. 1010829-87.2018.8.11.0041. Ação: 

Consensual de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Guarda. Vistos, etc... Trata-se de Ação Consensual de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Guarda, ajuizada por Leandro Alex 

Moreira Espigares e Nayane Neves Ferreira, ambos qualificados nos 

autos, sob o argumento, em síntese, que conviveram em união estável 

desde o ano de 2012. Relatam que a união perdurou por 05 (cinco) anos e 

que viviam como se casados fossem, entretanto, não comungam mais dos 

mesmos interesses, razão pela qual, postulam pela homologação do 

acordo em questão. Informam que da união resultou o nascimento de 01 

(uma) filha, ainda menor, e em relação a ela acordam acerca da guarda 

compartilhada com direito de visitas, bem como ajustam os alimentos à filha 

nos termos da petição inicial. Afirmam que não foram adquiridos bens a 

serem partilhados e que renunciam ao direito de receberem pensão um do 

outro. Instruem o pedido com os documentos necessários a propositura da 

ação. Parecer ministerial acostado sob o Id n. 13880967, opinando, pela 

procedência dos pedidos com a homologação do acordo. É relatório. 

Decido. A ação pode ser julgada de plano, uma vez que satisfeitas as 

exigências legais. As partes encontram-se devidamente acordadas e a 

documentação juntada corrobora as alegações feitas na inicial. Ressalto, 

ainda, que cabe ao magistrado, analisando o conjunto fático existente nos 

autos e, em atenção ao art. 371 do CPC, formar livremente sua convicção, 

sem estar adstrito a qualquer espécie probatória. Dito isto e, pelos motivos 

acima mencionados, é de se reconhecer e dissolver a união estável, 
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pleiteada na peça inaugural. Neste sentido, verifica-se que o exame dos 

autos revela que as partes efetivamente conviveram em união estável, 

pelo período aproximado de 05 (cinco) anos, em caráter de exclusividade, 

sendo que dessa união adveio o nascimento de uma filha. Com relação à 

união estável, cumpre destacar que, à luz do art. 226, § 3º da Carta 

Magna, e artigo 1.723, do vigente Código Civil (Lei nº 10.406/02), a união 

estável duradoura é reconhecida como entidade familiar protegida pelo 

Estado, não podendo sofrer quaisquer limitações. Não se pode olvidar, 

ainda, que a Lei de Introdução ao Código Civil preconiza em seu artigo 5º, 

que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 

dirige e às exigências do bem comum”. Com relação ao tema, nossos 

Tribunais assim têm decidido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE 

FATO - CONVIVÊNCIA "MORE UXORIO" - LAPSO TEMPORAL PARA O 

RECONHECIMENTO. A união estável, objeto de proteção do art. 226, § 3, 

da CF, traduz-se pela vida em comum, "more uxorio", por período que 

revela estabilidade e vocação de permanência, com sinais claros e 

induvidosos da vida familiar." APELAÇÃO CÍVEL Nº 000.164.876-5/00 - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. CORRÊA DE MARINS. Assim, fácil verificar a 

possibilidade de acolhimento da pretensão inicial, diante da 

verossimilhança das alegações contidas na exordial. Pelo exposto, e 

considerando o que mais dos autos consta, com fundamento no artigo 

1.723, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes na 

presente ação e o faço para RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL existente 

entre Leandro Alex Moreira Espigares e Nayane Neves Ferreira, e sua 

posterior DISSOLUÇÃO, HOMOLOGANDO, com base no artigo 487, III, “b”, 

a petição de Id n. 12869303 nos exatos termos estabelecidos entre as 

partes, onde ficou estabelecido que a guarda da filha será exercida de 

forma compartilhada. Convencionam ainda que, quanto aos alimentos 

devidos a menor, estes serão suportados de forma igualitária, 

ressalvando-se os gastos com roupas, calçados e material escolar que 

ficarão sob o encargo da genitora/Requerente. Já as despesas com 

escola particular, plano de saúde Unimed e medicamentos serão de 

responsabilidade do genitor/Requerente. Conforme consta na inicial, 

inexistem bens a serem partilhados. Ciência ao Ministério Público. Por se 

tratar de reconhecimento e dissolução de união estável realizado pela via 

consensual, expeça-se, imediatamente, Certidão ou Carta de Sentença. 

Sem custas. Após, arquive-se o processo, observando-se as 

formalidades legais, e, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1023328-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA VELOSO MAZARO RIGHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CAFURE BEZERRA OAB - MT6083/O (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. 1023328-06.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual ajuizada por Luiz Carlos Righi e Edileuza Veloso Mazaro Righi, 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que 

contraíram matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens e que da 

união resultou no nascimento de 02 (duas) filhas, sendo uma delas menor 

de idade. Informam que em relação à filha menor a guarda será exercida 

unilateralmente pela genitora/Cojuge Virago, com direito de 

visita/convivência paterna na forma ajustada e, que os alimentos serão 

pagos mensalmente a menor no valor correspondente a R$ 200,00 

(duzentos reais), com índice de reajuste baseado no salário mínimo, Id n. 

15252510. Afirmam que não foram adquiridos bens a serem partilhados, 

que renunciam ao direito de receberem pensão um do outro e que a 

Requerente/Cônjuge Virago, voltará a usar o seu nome de solteira. Pedem, 

ao final, a procedência dos pedidos, ante a impossibilidade de 

reconciliação. A inicial foi instruída com os documentos necessários a 

propositura da ação. Parecer ministerial acostado sob o Id n. 16206239, 

opinando, pelo deferimento dos pedidos com a consequente decretação 

do divórcio. 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. 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 14447756 e Id 15252510, onde ficou estabelecido que a guarda da filha 

menor será exercida de forma unilateral pela genitora/Conjuge Virago, com 

finais de semana intercalados, um com a mãe e outro com o pai, sendo 

horário de permanência com o pai das 09:30 hrs de sábado até às 18:00 

hrs de domingo, devendo avisar a genitora com antecedência, caso for se 

ausentar da comarca com a filha; feriados intercalados; dia dos pais com 

o pai e dia das mães com a mãe; natal com a mãe; ano novo com o pai e 

dia das crinças será metade do dia com o pai e a outra metade com a mãe. 

Em relação aos alimentos em favor da filha menor, o cônjuge 

Varão/Requerente pagará mensalmente a quantia de R$ 200,00 (duzentos 

reais mensais), com índice de reajuste baseado no salário mínimo, a ser 

pago até o quinto dia útil de cada mês, diretamente a genitora, mediante 

recibo. 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.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1039965-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONAI LEITE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514/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 nº 1039965-32.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Elionai Leite Oliveira, qualificada na inicial, 

objetivando o levantamento dos valores deixados pela sua falecida mãe 

Cleuza Aparecida de Oliveira. Informa que é a única herdeira da falecida. 

O pedido foi instruído com os documentos necessários à propositura da 

ação. Relatei. Fundamento e decido. Antes de tudo oportuno consignar 

que o alvará tem o sentido de autorização e não de mandado, por ser uma 

faculdade ou permissão ao interessado, para a prática de um ato, sem 

obrigá-lo à utilização do instrumento. Outrossim, o pedido pode ser 

deferido mediante simples alvará judicial, uma vez que da análise dos 

autos, constata-se que a Requerente possui legitimidade para postular o 

levantamento dos valores deixados por sua falecida mãe. Pelo exposto e 

mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na ação 

e acolho a pretensão da Requerente, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, a fim de autorizar a expedição de alvará, para 

viabilizar o levantamento/saque dos valores devidos à sua falecida mãe 

que se encontram junto a Previdência Social (INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social), Id n. 16565164, com os acréscimos que houver. 

Expeça-se imediatamente o necessário, por não verificar controvérsia ou 

qualquer prejuízo ao imediato cumprimento desta decisão. Sem custas nos 

termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Após, transitado 

em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024605-91.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUEL COELHO SIMOES (RÉU)

CATARINA DE PAULA CAMPOS SIMOES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321/B (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. 1024605-91.2017.8.11.0041. Ação: 

Sobrepartilha de Divórcio c/c Indenização por Perdas e Danos. Vistos, 

etc... Trata-se de Ação de Sobrepartilha de Divórcio c/c pedido de 

indenização por perdas e danos e pretensão limimar de medida 

acautelatória, ajuizada por Elvira Batista Nunes, em face do espólio de 

Manuel Coelho Simões, representado pela inventariante, Catarina Paula de 

Campos Simões, sob o argumento em resumo de que foi casada com o de 

cujus durante 26 (vinte e seis) anos, desde 30 de março de 1968, “até 

meados de 1993/1994”, quando então teria havido a separação de fato, e, 

posteriormente o divórcio, todavia, diz a Requerente, que na Ação de 

Divórcio, processada na extinta Terceira Vara de Família e Sucessões, 

Autos n. 51/2005 (código 196810), não se realizou a partilha de todos os 

bens adquiridos na vigência do casamento, pelo regime de comunhão 

universal de bens. Ressalta, ainda, a Requerente, a necessidade e 

possibilidade de sobrepartilha, mormente porque, segundo afirma, o de 

cujus, seu cônjuge à época, ocultou patrimônio, pois, não indicou nos 

autos de Divórcio, a integralidade dos bens que deveriam ser efetivamente 

partilhados, razão pela qual, pretende, através desta ação, 

reclamar/buscar a sobrepartilha de outros bens “não incluídos na primeira 

partilha”, e, que estão sendo, agora, relacionados na inicial, (Id 9368378), 

nos seguintes termos, em suma: Referentes e provenientes do patrimônio 

vinculado e/ou originário de “100% das Quotas da empresa 

CONSTRUTORA CONSTRURIO LTDA”, e, ainda, um “imóvel rural” 

localizado no município de Nobres, com área de 800 ha (oitocentos 

hectares), em copropriedade com Sebastião Chagas Gonçalves, objeto da 

Matrícula nº 6978, registrada no Cartório de Rosário Oeste, bem como em 

relação a Imóveis urbanos, referentes à mencionada doação pelo de cujus 

em favor da herdeira/filha Maria Madalena, e que já fora objeto de 

postulação/colação por herdeiros nos autos de inventário, pois, “caso haja 

o reconhecimento que houve doação do de cujus para sua filha em vida”, 

caberia, também, “à Requerente 50% (cinquenta por cento) desse 

patrimônio.” Prossegue a Requerente sustentando a possibilidade, ainda, 

de indenização por perdas e danos, principalmente porque, em razão da 

ocultação dos bens/patrimônio a que faz jus, em razão do relacionamento 

conjugal que teve com o de cujus, teria sofrido prejuízo econômico, 

porquanto, “deixou de perceber sua quota-parte, e que o requerido 

deleitou-se de todos os frutos dos bens omitidos.” Alega, também, neste 

ponto, visando justificar a pretensão indenizatória, que “o espólio vem 

recebendo inúmeras receitas, frutos dos bens que compreendem o 

patrimônio ativo do empreendimento. Isso, portanto, enseja a condenação 

do requerido para ressarcir a requerente da parte que lhe cabe, 

equivalente aos percentual de 50% (cinquenta por cento), das quotas 

sociais e 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel rural citado alhures.” Ao 

final, a Requerente pede a total procedência da presente ação, com a 

sobrepartilha dos bens indicados na inicial, e a condenação ainda da parte 

Requerida, “em todas as verbas e penalizações acima apontadas (danos 

emergentes, lucros cessantes e danos morais),” inclusive, se necessário, 

nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, que prevê a 

possibilidade de conversão da obrigação/direito em perdas e danos “se o 

autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente.” Instruiu a inicial com os 

documentos de Id 9368381 ao Id 9368545. A pretensão de liminar 

acautelatória, formulada na inicial, foi parcialmente deferida por este Juízo, 

quanto à averbação da existência da presente ação e suspensão do 

processo de inventário do de cujus, sob o código 1073747, Id 9751552. 

Citado o Requerido, e, intimadas as partes, compareceram à audiência de 

conciliação, e, não havendo êxito na composição amigável, Id 10404733, a 

contestação, sem a juntada de documentos, foi apresentada no Id 

10694705, suscitando, em preliminar, a “carência da ação”, para fins de 

imediata extinção do processo sem resolução do mérito, principalmente 

porque “nunca houve partilha” de bens, e, neste caso, não se poderia 

cogitar de sobrepartilha. No mais, no que se refere à questão de fundo, 

mais vinculada ao mérito, a parte Requerida, diz que, em relação à 

“Empresa Construrio Ltda”, esta só existiria de direito, “porque de fato 

nunca teve movimento contábil”, sendo que o único bem em nome da 

empresa seria um imóvel urbano “lote 02, quadra 15 loteamento Jardim 

Presidente, com área de 489, 56m2, matriculado sob nº 81.041, 5º Ofício 

da Capital.” O Requerido menciona ainda que haveria, de fato, bens 

imóveis doados à filha mais velha do de cujus, que “realmente são do 

casal”, e, portanto, necessitariam ser trazidos à colação. Ao final reafirma 

que não pode prosperar a ação de sobrepartilha, inclusive porque nunca 

houve partilha anterior. A impugnação à contestação foi apresentada no Id 

10917453, ratificando a pretensão inicial. O processo foi saneado no Id 

13756342, com a rejeição da preliminar de carência de ação, fixação dos 

pontos controvertidos e designação de audiência de instrução e 

julgamento. Realizada a audiência, Id 9899186, mais uma vez sem êxito a 

tentativa de composição amigável, e, diante da manifestação das partes 

no sentido de que não haveria mais provas a serem produzidas, foi 

declarada encerrada a instrução processual, e, com a anuência das 

doutas defesas, os debates orais foram convertidos em apresentação de 

memoriais finais, tendo os doutos patronos das partes convencionado o 

prazo para apresentação das respectivas alegações derradeiras escritas, 

(cf. Id 9899207). A Requerente apresentou os seus memoriais no Id 

15704324, reiterando a pretensão inicial, e, requerendo, ainda, o 

deferimento de tutela de evidencia na sentença para viabilizar o 

levantamento de valores vinculados/depositado no r. Juízo da Quinta Vara 

Cível desta Comarca. Os memoriais finais do Requerido encontram-se no 

Id 15669093, “não se opondo que se proceda a meação dos bens à 

primeira esposa”, ora Requerente, refuta, todavia, a pretensão 

indenizatória da Requerente, inclusive porque, conforme reafirma a 

empresa “nunca existiu de fato”. Além disso, declara a parte Requerida, 

em seus memoriais finais, que “não se opõe à transferência das quotas da 

Construrio Ltda, em nome da autora e sua filha, desde que, traga para os 

autos do inventário todos os bens (Urbanos e Rural) e, da parte do “de 

cujus” ora em inventário seja observada a meação da inventariante, (já 

que a convivência em comum remonta mais de 22 anos, tendo participado 

da luta para reaver aquela posse), e o restante divididos entre os 

quatro(04) filhos.” É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, pertinente 

consignar, inclusive diante da insistência da parte Requerida, Id 14848490 

a questão preliminar relacionada à “carência de ação”, levantada pelo 

Requerido em sua contestação, foi rejeitada por este Juízo na decisão de 

Id 13756342, sendo que não houve recurso dessa decisão. Além disso, 

pertinente mencionar, a admissão do processamento da presente ação de 

“sobrepartilha de divórcio” está em consonância ainda com o entendimento 

consignado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Recurso de 

Apelação n. 82174/2007, nos seguintes termos: “No que diz respeito a 

partilha de bens, também não há falar que o julgamento antecipado da lide 

tenha causado prejuízos a qualquer das partes porque, pode qualquer 

delas manejar ação própria se verificada a existência de bens que não 

foram noticiados à época da separação judicial ou do divórcio ou sobre os 

quais pairam dúvidas (quanto a existência, propriedade, quantidade etc).” 

(Id 9368431-Pág. 9) A propósito, ainda, o seguinte entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE SOBREPARTILHA. BEM NÃO ARROLADO EM 

ANTERIOR DEMANDA JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. 

POSSIBILIDADE...Não tendo o bem imóvel questionado sido arrolado em 

anterior demanda judicial, há interesse processual da recorrente em obter 

pronunciamento judicial a respeito do seu partilhamento, não havendo que 

se falar, portanto, em carência de ação. Precedentes do STJ e desta Corte 

de Justiça. 3. Desconstituição da sentença, pois viável o prosseguimento 

da ação de sobrepartilha...” (RAC 70069682565, TJRS, Julgado em 

08/09/2016) Além do que, para que não restem dúvidas, é possível 

constatar expressamente na sentença que decretou o divórcio, o seguinte 

comando: “determino a partilha dos bens descritos na petição inicial de fls. 

2/7 em partes iguais (50% para cada uma)”, Id 9368511-Pág. 3. Se não 

bastasse, de qualquer forma, não se poderia desconsiderar, 

principalmente depois do vigente Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) a seguinte e escorreita orientação/preceito: “O processo 
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não pode ser um obstáculo ao alcance da tutela desejada, mas, ao 

contrário disso, deve ser mero instrumento para a entrega do direito 

material perseguido pela parte, e não um fim em si mesmo.” (in TJSC–AC 

0315541-63.2015.8.24.0023, j. 31/10/2016) Logo, com maior razão, 

portanto, é possível, em tese, a utilização da ação de sobrepartilha na 

busca do noticiado direito material referente a bens/patrimônio que não 

tenham sido partilhados anteriormente pelo ex-cônjuges, até porque, como 

visto, no caso em exame, a sentença, mantida pelo e. TJMT, por ocasião 

da decretação do divórcio da ora Requerente do de cujus Manuel Coelho 

Simões, delimitou a partilha proveniente do casamento aos bens descritos 

na inicial. Oportuno observar, ainda, antes de adentrar na análise do 

mérito propriamente, no caso em pauta, prevalece o regime de comunhão 

universal de bens, porquanto, verifica-se dos autos, inclusive pelo que 

consta do Id 9368388, que o casamento da Requerente com o de cujus, foi 

realizado antes da vigência da Lei de Divórcio (Lei 6.515 de 1977), e, 

neste sentido, assim já se decidiu: “...À luz do princípio "tempus regit 

actum", a mudança legislativa concernente ao regime legal de bens não 

surte efeitos sobre as habilitações consolidadas em momento anterior à 

vigência da Lei 6.515/77, impondo-se o reconhecimento do regime de 

comunhão universal, independentemente da ausência de pacto 

antenupcial, inexigível ao tempo da abertura do procedimento 

administrativo perante o cartório de registro civil.”(TJMG - RAC 

1.0271.08.122676-0/001, julgamento em 29/03/2011) Assim esclarecido, 

doravante, passo a análise do mérito, para fins de resolução da lide. 

Compulsando os autos, e, analisando a manifestação das partes, bem 

como a prova produzida, exclusivamente documental, verifica-se, em 

síntese, a Requerente pretende a sobrepartilha de bens/patrimônio que 

teriam sido ocultados pelo seu ex-cônjuge à época do divórcio, e, portanto 

não partilhados. Além disso, pede a condenação da parte Requerida “em 

todas as verbas e penalizações acima apontadas (danos emergentes, 

lucros cessantes e danos morais),” e, se necessário, observando-se o 

art. 499 do Código de Processo Civil, que indica a possibilidade de 

conversão da obrigação/direito em perdas e danos “se o autor o requerer 

ou se impossível a tutela epecífica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente.” Pois bem, primeiramente, no que diz respeito à 

sobrepartilha é possível constatar, razão assiste à Requerente, nos 

termos a seguir decidido. Isso porque, a vasta prova documental trazida 

aos autos, em especial com a inicial, Id 9368388 ao Id 9368545, 

evidenciam não só o interesse processual, mas também o direito 

relacionado à sobrepartilha, mormente porque, neste sentido, aludida 

pretensão está corroborada, ainda, pela admissão/esclarecimento da 

parte Requerida, em documentos juntados e ao se manifestar nos autos, 

através de sua d. defesa, nos seguintes termos: (...) “Alega que a 

sociedade Construrio Ltda foi constituída em 1982, e que, houve fraude na 

alteração contratual quando foi retirada a Sócia Elvira, ingressando na 

Sociedade Catarina de Paula Campos Simões.” (...) “trata-se de sociedade 

de fachada, sem nunca ter tido movimentação contábil, normalmente 

criadas para a tentativa de legalizar e ou titular posses de terras, ou 

mesmo cadastro para financiamentos.” (cf. Id 9368541-Pág.1) (...) “A 

Empresa Construrio Ltda existe apenas de Direito, e quanto às matriculas 

registradas no CRI de Rosário Oeste, trata-se apenas de "papel", como se 

diz no jargão popular, para cadastro, regularizar posse, etc...” “A matricula 

6953 foi a única que se tentou utilizar, porém, sem sucesso, já que é do 

município de Rosário Oeste, enquanto que o imóvel, objeto da Ação 

Possessória está localizado na Gleba Trivelatto, na Comarca de Nova 

Mutum.” “Existe apenas um imóvel urbano, nesta Capital, medindo de 489 

m², o qual está matriculado sob nº 84041, junto ao 5º Oficio da Capital, em 

nome da CONSTRURIO LTDA, aliás, declarado no inventário em trâmite 

junto à 4ª Vara de Família e Sucessões da Capital, processo Código 

1.073.747.” (cf. Id 9368541-Pág.2) Argumenta/reafirma ainda a parte 

Requerida em sua contestação, Id 10694705, que: A pessoa jurídica 

"Empresa Construrio Ltda" foi constituída "para registros de algumas 

matriculas de Imóveis rurais em seu nome, porém, sem a existência de 

terras." "A única exceção é essa posse de 1.075 ha, cujos 716 ha 

agricultáveis que estão arrendados a terceiros, e a sentença está sendo 

executada em Nova Mutum, objetivando receber indenização pelo uso 

dessa posse durante o tramite da ação." (...) "Em nome da empresa 

existem um imóvel urbano, lote 02, quadra 15 loteamentos Jardim 

Presidente, com área de 489,56m2, matriculado sob o n. 81.041, 5º Ofício 

da Capital, o qual será destinado a quem de direito nos autos de 

inventário." "Em relação aos demais imóveis registrados em nome da 

empresa no CRI de Rosário Oeste, a Inventariante declara não faz a menor 

questão, pois, são apenas registros de títulos sem que haja a terra nele 

consignada." (...) Além disso, fora consignado nos memoriais finais da 

parte Requerida que: (...)“O espólio de Manoel Coelho Simões e os dois 

herdeiros já se manifestaram aqui nestes autos, e nos autos do inventário 

não se opondo que se proceda à meação dos bens à primeira esposa, ora 

autora.” (...) (cf. Id 15669093-Pág.1) Desta forma, a única conclusão 

admissível, por medida de justiça, pelo que se extrai das próprias 

declarações do Requerido, (embora busque restringir o pedido inicial), em 

conjunto com os documentos juntados aos autos, é a de que, de fato, 

conforme havia sido afirmado na inicial, existe patrimônio relacionado à 

“Empresa Construrio Ltda”, a serem sobrepartilhados. Logo, neste ponto, 

ou seja, em relação à referida empresa, a Requerente faz jus à 

sobrepartilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em relação a 

todos os bens e direitos relacionados/vinculados e/ou providentes da 

referida empresa. Devendo, todavia, a extensão/delimitação serem 

efetivamente mais bem apuradas em sede de liquidação/cumprimento da 

sentença, para fins de satisfação da partilha/meação, até mesmo, no que 

pertinente, através dos autos de inventário sob o código 1073747, deste 

Juízo, em observância do regime de comunhão universal de bens, previsto 

nos artigos 1.667 e 1.668 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.667. O regime 

de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens 

presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as 

exceções do artigo seguinte.” “Art. 1.668. São excluídos da comunhão:” “I 

- os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os 

sub-rogados em seu lugar;” “II - os bens gravados de fideicomisso e o 

direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição 

suspensiva;” “III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem 

de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum;” “IV - 

as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a 

cláusula de incomunicabilidade;” “V - Os bens referidos nos incisos V a VII 

do art. 1.659.” Aliás, oportuno enfatizar, essa conclusão/determinação se 

respalda, ainda, a título de exemplo, aos seguintes julgados: “...Não se 

verifica qualquer omissão acerca da partilha de dívidas, na medida em que 

a decisão embargada reconheceu a existência de união estável, e 

remeteu as partes à liquidação de sentença para apuração do patrimônio 

comum. Por evidente, será na própria liquidação que as partes haverão de 

debater se existem ou não dívidas comuns a serem partilhadas”. 

ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS. (Embargos de Declaração 

Nº 70031859887, TJRS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 17/09/2009) E 

mais: “DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BENS. MÓVEIS QUE 

GUARNECIAM A RESIDÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. 

DEVOLUÇÃO DE OBJETOS. (...) 1. Não se vislumbra negativa de 

prestação jurisdicional, quando a Juíza determina a partilha dos bens, mas 

remete à liquidação de sentença...” (Apelação Cível Nº 70067844902, 

TJRS, Julgado em 24/02/2016). Agora, do c. STJ, no mesmo sentido: 

“Segundo a jurisprudência desta Corte, não estando o Juiz convencido da 

procedência da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode 

reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes para a liquidação”. (STJ – 

Ac. 199800052895 – RESP 162194 – SP – 4ª T. – Rel. Min. Barros Monteiro 

– DJU 20.03.2000 – p. 00076). Diante desses fundamentos, da mesma 

forma, portanto, a partir da declaração do direito à sobrepartilha na 

proporção de 50% (cinquenta) por cento de todos os bens/patrimônios 

adquiridos durante a convivência conjugal-casamento da Requerente com 

o de cujus Manuel Coelho Simões, deverá se proceder, também, em 

relação à delimitação dos demais bens/patrimônio provenientes do 

matrimônio da Requerente com o de cujus, mesmo porque, não se discute 

nestes autos direito sucessório, e, especificamente no caso em exame, 

não se pode desconsiderar, a princípio, existem outras pessoas 

interessadas no patrimônio (herdeiros e/ou meeira) em razão de direito à 

sucessão. A propósito, neste sentido, não se pode olvidar, como reforço 

argumentativo-fundamento, os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

PARTILHA DE BENS...DIREITOS SUCESSÓRIOS DEVEM SER OBJETO DE 

INVENTÁRIO, PORQUANTO EXTRAPOLAM O OBJETO DA PRESENTE 

DEMANDA. 1ª Apelação parcialmente provida e 2º apelo desprovido.” 

(Apelação Cível Nº 70076931609, TJRS, Julgado em 25/07/2018) 

“SOBREPARTILHA EM DIVÓRCIO. DIREITO PATRIMONIAL RELACIONADO À 

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. MORTE SUPERVENIENTE DO 

RÉU (EX-CONJUGE). IRRELEVÂNCIA...o direito patrimonial pleiteado está 

diretamente relacionado à dissolução da sociedade conjugal e, portanto, 

ao Direito de Família. (...) O fato jurídico que dá causa ao direito patrimonial 

vindicado pela autora na ação em que o conflito foi suscitado é o divórcio, 
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e não a morte, pois a autora requer a meação de imóvel supostamente 

adquirido na constância do casamento em decorrência da dissolução da 

sociedade conjugal. 4. Inexiste na ação de sobrepartilha em divórcio 

qualquer discussão atinente ao direito sucessório, mesmo com a morte 

superveniente do réu...” (TJPI – CC 201500010001004303, j. 06.10.2016) 

Assim concluído/decidido, fica suprida inclusive a incidência do art. 499 do 

CPC, e, diante de todo o contexto acima evidenciado, ressalto, ainda, não 

há como se discutir e/ou relevar nestes autos, alegação de direito à 

meação por parte da Sra. Catarina Paula de Campos Simões 

(inventariante) Id 15669093-Pág.3. Ainda mais porque não houve 

reconvenção, e, por outro lado, como se sabe, nos termos do art. 492 do 

CPC, a inicial delimita a lide, e, desta forma, para não haver dúvidas, neste 

ponto, vejamos novamente a jurisprudência pertinente, no que importa: 

“...Ainda que devam ser apuradas as perdas e danos em liquidação de 

sentença por arbitramento se, em sede de reconvenção, o pedido 

indenizatório foi pleiteado em quantia certa, a condenação imposta aos 

reconvindos não pode ultrapassar tal valor, nos termos do art. 322 e 492 

do CPC/15, uma vez que o pedido inicial delimita a lide.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0141.16.000331-7/001, julgamento em 21/08/2018) Outrossim, não 

se pode, também, definir e/ou levar em consideração nestes autos, em 

favor de nenhuma das partes, questionamentos/argumentos relacionados 

à doação e/ou colação atinente à filha/herdeira, Id 15669093, 

especialmente pelo fato de que, conforme já noticiado/esclarecido no Id 

9368378–Pág.6, referida divergência/pretensão, além de se relacionar a 

direito sucessório, consoante determinação judicial, deveria ser resolvida 

em feito/procedimento apropriado. Não sendo passível, portanto, de 

discussão/resolução nestes autos, sob pena até mesmo de inobservância 

do devido e adequado/regular processo legal, bem como da ampla defesa. 

Senão vejamos, mais uma vez, o reiterado entendimento jurisprudencial: 

“AÇÃO DE SONEGADOS. PENA QUE É APLICADA, INDIVIDUALMENTE, AO 

SONEGADOR. SONEGAÇÃO QUE DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE 

DOLO...Nos termos com o art. 1.992 do Código Civil, "o herdeiro que 

sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando 

estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que 

os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, 

perderá o direito que sobre eles lhe cabia". De acordo com a doutrina, 

deve-se entender que o bem sonegado não será computado para o 

sonegador, para fins de partilha, de modo que a ação de sonegados, no 

que diz respeito ao polo passivo, é personalíssima por se tratar de 

imposição de pena...” (Agravo de Instrumento Nº 70071486633, TJRS, 

Julgado em 27/04/2017) E mais: “1. Sonegados são os bens ocultados ao 

inventário ou que não tenham sido levados à colação. 2. A ação de 

sonegados pressupõe a ocultação dolosa de bens por quem deveria 

trazê-los à colação, sendo imprescindível provar não apenas a existência 

dos bens sonegados, mas, sobretudo, do dolo na ocultação...” (Cautelar 

Inominada Nº 70073114282, TJRS, Julgado em 26/04/2017) Definidas as 

questões supra, passo a análise dos pedidos de indenização e/ou 

ressarcimento “(danos emergentes, lucros cessantes e danos morais).” 

(cf. Id 9368378-Pág. 27) E, neste ponto em específico, visando afastar 

qualquer pretensão relacionada a ressarcimento econômico por danos 

morais, adianto que não é possível se cogitar de indenização neste 

sentido, porquanto, nenhuma prova efetiva foi produzida, nem mesmo 

testemunhal, que pudesse justificar o acolhimento dessa modalidade 

indenizatória, em face do espólio, parte Requerida, em razão de eventual 

conduta ilícita, pelo fato de que teria havido ocultação, não indicação de 

todo patrimônio pelo de cujus, para fins de partilha, quando do divórcio. 

Assim concluo, em observância da reiterada jurisprudência de nossos 

Tribunais: “APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. AGRAVO RETIDO - 

DANO MORAL. O dano moral indenizável surge a partir de evento que 

atinge o íntimo da pessoa, causando intenso abalo emocional, psíquico ou 

à honra. Não obstante os sentimentos de decepção e tristeza vividos pela 

autora ao constatar que, ao final de casamento de quase 30 anos, foi 

alijada da partilha do que seria o todo do patrimônio havido, não foram de 

tal monta intensos para abalar seu estado de equilíbrio e bem-estar 

emocional. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E ÀS 

APELAÇÕES DO DEMANDADO E DA AUTORA. UNÂNIME.” (Apelação Cível 

Nº 70067695593, TJRS, Julgado em 31/03/2016) E mais: “... A condenação 

por danos morais depende da comprovação do ato ilícito, do dano sofrido, 

e do nexo de causalidade entre o ato e o dano...” (Apelação Cível Nº 

70078852662, TJRS, Julgado em 30/10/2018) Sendo certo, aliás, a título de 

registro, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito.” Outrossim, no que se refere a danos emergentes e/ou lucros 

cessantes, inclusive atento à existência da ação mencionada no Id 

15704324-Pág.4, não vislumbro nestes autos parâmetros suficientes para 

aferir a extensão/delimitação, podendo, portanto, - reportando-me 

inclusive aos fundamento já consignado anteriormente - a partir da 

declaração do direito, nesta oportunidade, (meação de todos os 

bens/patrimônio, em observância do regime de comunhão universal de 

bens) a Requerente se utilizar inclusive do inventário e/ou do instituto da 

prestação de contas, para aferição. No mais, ou seja, no tocante ao 

pedido de “Tutela de Evidencia”, postulada pela Requerente em seus 

memoriais finais, com fundamento no art. 311, IV do Código de Processo 

Civil, Id 12333906-Pág. 10, segundo alega, para fins de respaldar/viabilizar 

o imediato levantamento de valores depositados em conta judicial 

vinculada a outro processo e Juízo, não verifico a possibilidade de 

acolhimento, muito menos nesta fase processual. Isso porque, assim 

concluo, ou seja, quanto ao não deferimento, primeiramente pelo fato de 

que resultaria até mesmo em cerceamento de defesa, por não ter sido 

oportunizado o contradito, depois de encerrada a instrução processual, 

arts. 7, 9 e 10 do CPC. Além do que, a razão maior do indeferimento é que 

não verifico nos autos, com a necessária e imprescindível segurança, 

pelos motivos que serão mais bem explicitados a seguir, o preenchimento 

do requisito legal do mencionado art. 311, inciso IV do CPC, que pudesse 

autorizar/justificar a concessão da “tutela de evidência” que se dá quando 

“a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável.” Explico. No caso, a “tutela de evidencia” seria para 

“à percepção de metade do valor deposito judicialmente. Seu 

levantamento, por óbvio, será pleiteado perante o Juízo Cível.” (sic) (cf. Id 

15704324-Pág. 4) Ademais, não se pode desconsiderar, pedido 

semelhante já foi indeferido por este Juízo no Id 13756342, sem a 

interposição de recurso. Desta feita, poderá a Requerente, querendo, a 

partir da declaração do seu direito, de acordo com o regime de comunhão 

universal de bens - conforme reconhecido nesta sentença, ao qual, por 

ora, deve se limitar este Juízo, mormente neste ponto (valores vinculados 

a outro processo/Juízo) - postular o que entender de direito junto ao r. 

Juízo Cível competente, mesmo porque, a presente sentença, pelos 

motivos já consignados anteriormente, demandará, ainda, 

liquidação/delimitação do direito à meação reconhecido, (bens/patrimônio – 

quantum efetivo), nos termos já decidido linhas atrás, estando, ademais, 

sujeita a eventual recurso, sendo exigível/prudente, então, in casu, maior 

cautela, até por haver, a priori, outros interessados no patrimônio em 

razão de direito sucessório, discutido em inventário, por causa do óbito do 

de cujus, com quem fora casada a ora Requerente. Menciono, ainda, 

neste sentido, como respaldo/fundamento ao indeferimento do pedido de 

“tutela de evidência”, os seguintes precedentes jurisprudenciais, a título de 

exemplo: “...Ao que se depreende da leitura do artigo 311 do CPC, os fatos 

ora analisados não se enquadram em nenhuma hipótese estabelecida pelo 

referido dispositivo legal, uma vez que a matéria inclusa na ata da 

assembleia que pretendem os agravantes arquivar na Junta Comercial 

possui pontos controvertidos, eis que discutidos no processo de 

dissolução parcial da sociedade...” (Agravo de Instrumento Nº 

70076756667, TJRS, Julgado em 31/10/2018) Ainda: “...Contudo, no caso 

dos autos, o agravante pleiteia a concessão da tutela de evidência, que 

está disciplinada no art. 311 do CPC/2015. Essa espécie de tutela não é 

invocada para o fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. 

Destarte, a tutela de evidência não se enquadra nas hipóteses cabíveis de 

provimento antecipatório... (Agravo de Instrumento Nº 71008132201, 

TR-TJRS, Julgado em 30/10/2018). Oportuno observar, ainda, diante do 

caso concreto, quanto aos honorários advocatícios, nestes casos, filio-me 

ao seguinte entendimento jurisprudencial: “DIVÓRCIO LITIGIOSO. 

PARTILHA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

ADEQUAÇÃO...Tendo a autora decaído em menor parte, deverão ser 

proporcionalmente distribuídas as despesas, consoante art. 86, do NCPC. 

6. A fixação dos honorários deve atender as diretrizes legais, levando em 

conta o trabalho desenvolvido pelo profissional e o conteúdo econômico 

do processo. Inteligência do art. 85, §§ 3º, inc. i, e 8º, do NCPC...” 

(Apelação Cível Nº 70077466902, TJRS, Julgado em 25/07/2018). 

Ademais, para melhor elucidação, extrai-se do referido julgado a seguinte 

conclusão: “no caso, não se vislumbra proveito econômico, pois apenas 

foram partilhados os bens já pertencentes aos litigantes, a fixação dos 

honorários deve atender as diretrizes legais, levando em conta o trabalho 

desenvolvido pelo profissional e o conteúdo econômico do processo, com 
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fulcro no art. 85, §8º, do NCPC.” Por fim, em observância do artigo 489, IV, 

do CPC, são estes os fundamentos fáticos e jurídicos suficientes ao 

julgamento da lide, não vislumbrando nos autos, nem mesmo em razão do 

que mais postulado pelas partes e documentos juntados, outros 

argumentos ou fundamentos “que sejam capazes, por si sós e em tese, de 

infirmar a conclusão que embasou a decisão”. (in Comentários ao Código 

de Processo Civil novo CPC Lei 13.105/2015, Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery, 2015, 1ª edição, ed. RT, p. 1155). Pelo exposto e 

mais que dos autos consta, acolho em parte o pedido formulado na ação, 

julgando o processo, com resolução do mérito, art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, tudo conforme acima decidido. Considerando a 

sucumbência recíproca, menor a da Requerente, condeno as partes no 

pagamento das custas/despesas processuais na proporção de 80% 

(oitenta por cento) o Requerido e em 20% (vinte por cento) a Requerente. 

Nas mesmas bases arcarão com os honorários do respectivo patrono da 

parte adversa, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a serem pagos 

pelo Requerido, e, R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela Requerente, art. 85, § 

8º e art. 86 do CPC, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, em relação 

a parte beneficiária, nos termos do art. 98 e §§ 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Traslade-se cópia para os autos de inventário, código 

1073747. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o necessário, e 

arquivem os autos, oportunamente, com as cautelas de estilo, baixas e 

anotações. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034042-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. D. S. N. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Termo de audiência e documentos anexo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006022-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. A. (INVENTARIADO)

 

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 RECOLHER A DILIGÊNCIA DO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ (ZONA 02 - BAIRRO DUQUE DE CAXIAS) E APRESENTAR AS 

DOCUMENTAÇÕES DESCRITAS NA DECISÃO (ID 12377478).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031426-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MOREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GUTIERRI MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1031426-14.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL MOREIRA MIRANDA 

REQUERIDO: MARCOS GUTIERRI MIRANDA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de interdição proposta por MANOEL MOREIRA MIRANDA, pugnando pela 

decretação de interdição de seu filho MARCOS GUTIERRI MIRANDA, alega 

que o interditando foi atropelado causando lesão irreversível, bem como 

foi submetido amputação Traumática do fêmur/perna direito, e devido o 

choque frontal, o interditando sofreu lesão cerebral com cicatriz em ambos 

ao lados frontais, com ampla alteração do comportamento irreversível e 

outras alterações cognitivas, inclusive seu quadro é permanente e 

incapacitante (CID S88 + F03), conforme atestado pelo médico 

Neurologista Drº Pedro de Miranda Martins, inscrito no CRM/MT 3033. 

Como podemos observar, segundo a descrição médica, o interditando 

possui necessidade de cuidados em tempo integral ante o seu estado 

clínico, demonstrando desta forma a necessidade da antecipação da 

tutela, ante a prova inequívoca representada pelo atestado médico, e, 

perigo da demora visto o eminente prejuízo que o interditando pode vir a 

sofrer por não estar recebendo benefícios previdenciários, ao que nos 

termos do artigo 300, caput do CPC, defiro os efeitos da antecipação da 

tutela pretendida, nomeando curador provisório o Sr. MANOEL MOREIRA 

MIRANDA, seu genitor, que a representará em todos os atos de sua vida 

civil, exceto para contrair empréstimos e alienar bens. Prestado o 

compromisso, expeça-se o competente alvará. Tendo em vista que o 

interditando está acamado, determino a realização do estudo psicossocial 

na residência do interditando pelo prazo de 30 (trinta) dias. Cite-se o 

requerido, se quiser, poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, com a finalidade de impugnar o pedido inicial, nos termos do 

art. 752 do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 

2017. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1313527 Nr: 11728-05.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGR, JHGR, PMMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19.605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15.555 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA DA SILVA JESUS 

CAETANO - OAB:24.186/O

 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-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 108/109 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1280850 Nr: 2113-88.2018.811.0041

 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 PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o inventariante, intimado na pessoa de seu patrono, não 

manifestou no prazo determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 909119 Nr: 36231-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEPBN, MPB, MCCB, MLCB, MISBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6.650/MT, EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT, ELIZETE 
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BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - 

OAB:18.631/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329, MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - OAB:13.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 909119.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1019004 Nr: 31373-21.2015.811.0041

 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: PSMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA VIÉGAS DE MORAES - 

OAB:9048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline de Oliveira Novais 

- OAB:OAB/MT 7287, Vanessa de Oliveira Novais - OAB:OAB/MT 

6801

 a)A convivência duradoura é outro requisito de constituição da união 

estável que se traduz no cômputo de prazo razoável, porém, tal prazo não 

vem fixado na legislação, ficando a questão ao prudente arbítrio do juiz, 

uma vez que cada relacionamento apresentará marcar, nas quais a 

decisão se firmará. Com esse requisito (durabilidade), o que se pretende é 

apenas eliminar vínculos precários do cenário configuração da união 

estável não é a coabitação e sim a qualidade da relação afetuosa em 

questão, como de fato não ocorreu.POSTO ISSO, com fulcro no artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, REJEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

ação, para todos os efeitos jurídicos e legais.Isento de custas às partes 

ante o benefício da justiça gratuita ao autor, que estendo a parte 

requerida. Condeno o requerente a pagar aos advogados da parte 

requerida os honorários de R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficar sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, artigo 98 § 3º do Código de Processo Civil.Após o prazo 

recursal, arquive os autos com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de novembro de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320778 Nr: 22597-13.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCLEBERT FERREIRA DE SOUZA, MARIA LUIZA 

ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA (UNIC) - OAB:7590-B/MT, ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 5332- A - 

OAB:5332-A/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522/MT, EDUARDA RUPPEL WEILER - OAB:, JORGE JOSÉ NOGA 

- UNIJURIS - OAB:3830/MT, JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR - 

OAB:4636, LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - OAB:23252/O, 

RAPHAEL FERNANDES FABRINI (UNIJURIS/UNIC) - OAB:6.667/MT, UNIC 

- UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA LUIZA ALVES DE SOUZA, Cpf: 

85151491920, Rg: 638.27.28.2, brasileiro(a), divorciado(a), 

desempregada, Telefone 3661-7475. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Maria 

Luiza Alves de Souza em face de Clodoaldo Ferreira de Souza.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 320778Intime-se pessoalmente a 

Exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Min is tér io  Públ ico .Por  f im, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2017.Luís 

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, 23 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094657 Nr: 8279-10.2016.811.0041

 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: WANDERSON CORREA FRAGA, VALDIRENE DE JESUS 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:14548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANDERSON CORREA FRAGA, Cpf: 

02614360155, Rg: 19780141, Filiação: Maria do Rosario Correa e Roberto 

dos Santos Fraga, data de nascimento: 14/07/1993, brasileiro(a), natural 

de Terra Nova do Norte-MT, solteiro(a), pensionista. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Resumo da Inicial: Ação de guarda c/c alimentos e regulamentação de 

visitas, com pedido liminar interposta por Wanderson Correa Fraga em 

desfavor de Tábata de Jesus Souza, menor de idade, na pessoa de sua 

representante legal Valdirene de Jesus Souza.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. Na eventualidade de não ser localizada, determino 

desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-seCuiabá, 22 de outubro de 2018.Luís 

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, 23 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350952 Nr: 21278-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. G. F. S., LÚCIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERREIRA DOS SANTOS

 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:

 EDITAL
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PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LÚCIA APARECIDA DOS SANTOS, Cpf: 

40555992187, Rg: 401.669-04, Filiação: Nilson José dos Santos Benedita 

Sirina dos Santos, data de nascimento: 19/06/1966, brasileiro(a), natural 

de Goioerê-, casado(a), professora. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Prestação alimentícia interposta 

por Lucia Aparecida dos Santos em face de Wilson Ferreira dos Santos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215915 Nr: 24772-48.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Y. A. F. G., Y. N. F. G., ADRIANA FARIA GOMES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HURLEY DE SOUZA

 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:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA FARIA GOMES DE SOUZA, 

Cpf: 01859662170, Rg: 167.748.1-7, brasileiro(a), casado(a), manicure, 

Telefone 9231-4365. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Adriana 

Faria Gomes de Souza em desfavor de Hurley de Souza.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-seCuiabá, 27 de setembro de 2018.Luís 

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, 23 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039243 Nr: 41288-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRDACM, GLAUCIA DE AMORIM CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDSS SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA 

NEVES - OAB:12.252, REJANE PADILHA DOS SANTOS - OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA MARIA BUENO DE 

SOUZA NEVES - OAB:12.252

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLAUCIA DE AMORIM CUNHA, Cpf: 

56785640130, Rg: 0663405-2, Filiação: Suely Balbina de Amorim Cunha e 

Peroneo Flauro Cunha, data de nascimento: 24/08/1974, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, divorciado(a), agente operacional de saúde. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos com pedido de prisão 

interposta por Glaucia Amorim Cunha em face de Brendess Souza 

Marques.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150982 Nr: 32126-41.2016.811.0041

 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: AGDO, GISLEINY PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19.132/MT, MICHEL LAURINI RUTSATZ - OAB:14.983/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GISLEINY PEREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

04783884110, Rg: 2390431-3, Filiação: Arlene Coluna Pereira e Ambrosio 

Benedito de Oliveira, data de nascimento: 30/06/1994, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), recepcionista. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Alimentos e reconhecimento de paternidade 

interposta por Gisleiny Pereira de Oliveira em face de Igor Pedrosa.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 1150982Coaduno com o parecer 

Ministerial de fl. 43 e determino a intimação pessoal da requerente, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem –se os 

autos ao MP.Por fim, conclusos.Intime – se. Cumpra – se.Cuiabá, 08 de 

fevereiro de 2018.Luís 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, 23 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812991 Nr: 19473-12.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINIL BENEDITO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA BENEDITA SOUZA DA CUNHA, THIAGO 

ALEXANDRE SOUZA DA CUNHA, JONATHAN SOUZA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:17234/O, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TANIA BENEDITA SOUZA DA CUNHA, 

Cpf: 48730483115, Rg: 071.6405-0, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para 

regularizar sua representação processual sob pena de extinção do feito, 

conforme preceitua o art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. 

(art. 485, IV, do CPC).

Resumo da Inicial: Ação de Exoneração de Alimentos interposta por Jovinil 

Benedito da Cunha em face de Tânia Benedita Souza da Cunha.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 812991Intime-se a parte Autora, 

para juntar cópia da Sentença que fixou a obrigação de pagar alimentos 

em favor dos filhos Jonathan da Cunha e Thiago Alexandre Souza da 

Cunha, no prazo de 10 (dez) dias, por se tratar de documento 

indispensável ao prosseguimento do feito.Analisando o teor do estudo 

psicossocial às fls. 105/107 verifico que a Senhora Tania Benedita Nunes 

de Souza, mãe do requerido Jonathan Souza da Cunha, incapaz, não 

possui termo de curatela. Ou seja, há irregularidade na representação 

processual.Por consequência, declaro suspenso o trâmite processual e 

determino a intimação pessoal da Senhora Tania Benedita Nunes de 

Souza, para que regularize sua representação processual no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser considerada revel. (art. 76, § 1º, II, do 

C.P.C.) Não havendo localização, expeça-se edital a fim de intimar a 

Senhora Tania Benedita Nunes de Souza para regularizar sua 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. (art. 76, § 1º, II, do C.P.C.).Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de 

junho de 2018.Luís 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, 23 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815131 Nr: 21584-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNDCG, JANAINA DA CRUZ CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANAINA DA CRUZ CUNHA, Cpf: 

01903009146, Rg: 1692177-1, Filiação: Luzeny Alves da Cruz e Valdo de 

Souza Cunha, data de nascimento: 13/11/1983, brasileiro(a), natural de 

Varzea Grande-MT, solteiro(a), diarista, Telefone 65-9218-3948. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Prestação Alimentícia interposta 

por Janaina da Cruz Cunha em face de Valter Gomes.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815128 Nr: 21581-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNDCG, JANAINA DA CRUZ CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANAINA DA CRUZ CUNHA, Cpf: 

01903009146, Rg: 1692177-1, Filiação: Luzeny Alves da Cruz e Valdo de 

Souza Cunha, data de nascimento: 13/11/1983, brasileiro(a), natural de 

Varzea Grande-MT, solteiro(a), diarista, Telefone 65-9218-3948. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Prestação Alimentícia interposta 

por Janaina da Cruz Cunha em face de Valter Gomes.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913369 Nr: 39109-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEJAIR MAGALHÃES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. C. P., LUANNA KARLA DE SOUZA 

COSTA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO FARSULA - 

OAB:18.710/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:OAB/MT 14.974

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDEJAIR MAGALHÃES PINHEIRO, Cpf: 

00333974140, Rg: 1419346, Filiação: Darlene Magalhães, data de 

nascimento: 01/11/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

cozinheiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de negatória de paternidade cumulado com 

retificação parcial de registro civil de nascimento interposta por Edejair 

Magalhães Pinheiro em face da menor F.S.C.P representada por sua mãe 
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Luanna Karla de Souza Costa Araujo.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915542 Nr: 40575-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDNA, EDNA, HELEN ARENIL DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CARVALHO COELHO 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:DEFENSORA PÚB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELEN ARENIL DAS NEVES, Cpf: 

00084183144, Rg: 15168140, Filiação: Caetano das Neves e Benedita 

Arenil das Neves, data de nascimento: 13/06/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), promotora de vendas, Telefone 92110951. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de execução de alimentos interposta por Helen 

Arenil das Neves em desfavor de Edson Pereira de Araújo.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912299 Nr: 38379-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDNA, EDNA, HELEN ARENIL DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELEN ARENIL DAS NEVES, Cpf: 

00084183144, Rg: 15168140, Filiação: Caetano das Neves e Benedita 

Arenil das Neves, data de nascimento: 13/06/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), promotora de vendas, Telefone 92110951. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de alimentos interposta por Helen 

Arenil das Neves em desfavor de Edson Pereira de Araújo.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809930 Nr: 16418-53.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. R. D. M., ROSÂNGELA APARECIDA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECI MONTEIRO DOS SANTOS 

JUNIOR, Cpf: 73514829187, Rg: 16857194, Filiação: Zeni Isabel da Costa e 

Valdeci Monteiro dos Santos, data de nascimento: 10/06/1987, 

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

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para 

regularizar sua representação processual sob pena de extinção do feito, 

conforme preceitua o art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. 

(art. 485, IV, do CPC).

Resumo da Inicial: Ação de embargos de execução interposta por de 

Valdeci Monteiro Santos Junior em face de Rosangela Aparecida Duarte.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 809930Verifico que o 

Embargante está advogado constituído nos autos.Desse modo, intime-se 

pessoalmente o Senhor Valdeci Monteiro dos Santos Junior, para 

regularizar sua representação processual sob pena de extinção do feito, 

conforme preceitua o art. 76, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil. 

(art. 485, IV, do CPC). Em caso de não localização, expeça-se intimação 

via edital, pelo prazo legal mínimo, nos termos do parágrafo anterior.Por 

fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 22 de agosto de 2018.Luís 

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, 23 de novembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435265 Nr: 14114-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSL, JVLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VINICIUS LEVENTE DE 

MENDONÇA - OAB:16363, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

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

OAB:10.657/MT, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) Wender Silva Araujo 

para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem como 

comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e imposição de 

multa nos termos do § 3º do referido artigo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 915546 Nr: 40579-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBGDS, NVDJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 915546.

 Diante da realização da consulta do Renajud às fls. 52, determino a 

intimação da exequente na pessoa do Defensor Público para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 298289 Nr: 12559-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA, JISLAINE 

AQUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCIMARIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYANNY LIVIA MIRANDA 

NOCETI - OAB:18.652 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos, etc.

Código nº 298289.

Defiro o pedido de fls. 103 e determino o cumprimento do mandado de fls. 

89/89–v, devendo o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento 

entrar em contato com a Doutora Rayanny L. Miranda Noceti, OAB/MT n.º 

18.652, por meio do número 65 – 9 99903-8181, para acompanhar o ato 

junto com a parte autora a fim de evitar possíveis ocultamentos do 

executado (fls. 103).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 de novembro de 20188.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1146315 Nr: 30120-61.2016.811.0041

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 1146315

Intime-se a requerente, na pessoa do seu patrono, via DJE para manifestar 

nos autos em relação às informacões apresentadas (fls. 40), no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 989231 Nr: 18195-05.2015.811.0041

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVPDS, IONE CRISTINA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE 

FREITAS PERON - OAB:10101/O, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1126704 Nr: 21601-97.2016.811.0041

 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: SMH, VHMH, SBMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1007633 Nr: 26618-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSM, GHSM, BRSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10.168/MT

 Vistos, etc.

Código n.º 1007633.

Trata-se de Homologação de Acordo onde as partes celebraram acordo 

conforme termo de fls. 62/63, requerendo sua homologação e extinção do 

feito.

Parecer do Ministério Público de fls. 67, pelo deferimento ao pleito.

 Assim sendo, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 

62/63), que fica fazendo parte integrante desta sentença, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

 Sem condenação na verba honorária ante o acordo celebrado entre as 

partes.

Diante da implantação do processo eletrônico, ás futuras ação deverão 

ser pleiteada pelo sistema PJE, assim sendo, determino que certifique-se o 

transito em julgado e após, arquive-se com as baixas e anotações.

P.R. I. C.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 173406 Nr: 21945-98.2004.811.0041

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDS, AFVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.N, EDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT, VITOR BERNARDINELLI DACACHE - OAB:15.361 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8617, 

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Vistos, etc.

Código nº 173406.

Diante da inexistência de valores que foram vinculado ao processo, 

determino que se oficie à Conta Judicial do Tribunal de Justiça, 

remetendo-lhe cópia dos documentos de fls. 205, para que informe a este 

juízo ontem estão os valores e, vinculando a estes autos, remetendo-nos 

extrato atualizado, no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, de 27 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 835112 Nr: 40318-65.2013.811.0041

 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: NMDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDDAN, ARAA, EAA

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

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES 

- OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARCIO 

MARQUES DE SALES - OAB:OAB/MS 17167, FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859/MT, JOICE FIALHO DO NASCIMENTO - 

OAB:15900/MT

 Vistos, etc.

Código nº 835112.

Diante da certidão de fls. 1.190, determino a intimação da advogada JOICE 

FIALHO DO NASCIMENTO, para que verifique em seu escritório se o 

volume 04 dos autos código 835112 encontra-se com a mesma, uma vez 

que foi a última a retirar em carga conforme petição de fls. 1.187, informar 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 de novembro de 20188.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1253639 Nr: 22288-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla da Silva Miranda - 

OAB:OAB/MT 20559/O

 Vistos etc.

Código: 1253639.

Trata-se de Pedido de Ação de Restauração de Autos proposta por 

ENEDIR DO NASCIMENTO DOS SANTOS, Curadora da Sra. Johanna 

Geertruida Schel de Schroder a inicial veio instruída com documentos.

Às fls. 295 foi certificado pelo senhor Gestor Judicial que os autos que 

deu origem a esse procedimento de restauração já fi devolvido à Vara.

É o relato.

Decido.

Diante da certidão do senhor Gestor judicial às fls. 295, uma vez que os 

autos principal foram devolvidos no cartório da 5ª Vara de Família, não 

havendo mais a necessidade de se manter em andamento os autos de 

restauração, perdendo assim o seu objetivo ( Art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil), assim dispõe:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou interesse processual;

(...)”.

Assim sendo, DEIXO de acolher o pedido, extinguindo-se o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, diante da 

devolução em cartório dos autos principais, sendo que o objetivo da 

demanda não mais existe nos autos de restauração.

Ciência ao Ministério Público.

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, 22 de junho de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217583 Nr: 26310-64.2005.811.0041

 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: RML, CRRPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBER AZIZ SABER, 

para devolução dos autos nº 26310-64.2005.811.0041, Protocolo 217583, 

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.: 319914 Nr: 22013-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGE, ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE SOUZA 

ANNUNZIATO - OAB:18355 OAB/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, ROBERTA PAES DE BARROS VERAS DE CARVALHO - 

OAB:11.100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) STHEFANO 

MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

22013-43.2007.811.0041, Protocolo 319914, 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.: 1072472 Nr: 56410-50.2015.811.0041

 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: RDGS, OSC, OGS, ASDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

SLVA JUNIOR - OAB:21.646, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:6.199/MT, ESTÁGIO SUPERVISIONADO UNIC UNIJURIS - 

OAB:UNIC/PANTANAL, RAILTON FEREIRA DE AMORIM - OAB:23.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1072472

Trata-se de AÇÃO CONSENSUAL DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

C/C RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE ajuizada por ROSANA DA GUIA 

SEBASTIÃO, OSMAN SOUZA COUTO, OSMAR GOMES SEBASTIÃO e 

ALVINA SIQUEIRA DA GUIA.
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Informam as partes que realizaram exame de D.N.A., onde foi verificado 

que a Senhora Rosana da Guia Sebastião é filha biológica do Senhor 

Osman Souza Couto e não do Senhor Osmar Gomes Sebastião. Ao final, 

ante a concordância de todos os interessados, requerem a retirada do 

nome do pai registral da certidão de nascimento da Senhora Rosana da 

Guia Sebastião, mediante a inclusão do pai biológico no assento de 

registro civil. Com a inicial vieram documentos. (fls. 11/29).

Às fls. 81/84 encontra-se exame de D.N.A., onde consta que o Senhor 

Osmar Gomes Sebastião não é genitor da Senhora Rosana da Guia 

Sebastião.

Com vistas dos autos, o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável à decretação extinção do feito, com fundamento no art. 487, III, 

“b”, do C.P.C. (fls. 106/108 – verso).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Trata-se de Ação Consensual de Retificação de Registro Civil c/c 

Reconhecimento de Paternidade ajuizada por Rosana da Guia Sebastião, 

Osman Souza Couto, Osmar Gomes Sebastião e Alvina Siqueira da Guia.

Todos estão de acordo com as pretensões iniciais.

Ademais, o exame de D.N.A., acostado às fls. 17/18 aponta que o Senhor 

Osman Souza Couto é pai biológico da Senhora Rosana da Guia 

Sebastião.

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, 

NCPC) o acordo realizado, às fls. 04/10; e extinguindo a presente com 

resolução do mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Expeça-se competente mandado ao 3.º Serviço Notarial e Registral das 

Pessoas Naturais de Cuiabá - MT, situado na Rua Barão de Melgaço, n.º 

3758, CEP 78005-300 (fls. 16), para que retifique as informações 

constantes na certidão de nascimento da Senhora Rosana da Guia 

Sebastião, mediante a alteração de seu nome, que passará a ser: 

ROSANA DA GUIA COUTO; a exclusão do nome do pai registral e dos 

avós paternos (registrais) e a inclusão do pai biológico: OSMAN SOUZA 

COUTO e dos avós paternos: FLAVIANO JOSE DE COUTO e JUDITHE 

SOUZA COUTO. (fls. 23).

Isento de custas, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (fls. 

32, segundo parágrafo).

Deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência de litígio.

Transitado em julgado, certifique-se e procedam-se as baixas e anotações 

de estilo, arquivando-se os autos.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 332784 Nr: 3468-85.2008.811.0041

 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: RCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOGS, JGSDS, JGSDS, PVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO BARROS SALEK - 

OAB:83.652/SP, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - 

OAB:6078-OAB/MT, ROSANGELA DA SILVA CAPELÃO - OAB:8.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA S. MENNA BARRETO 

FERREIRA - OAB:7329-MT

 Vistos etc.

Código nº 332784.

Intime-se a requerente, na pessoa de sua representante legal, para 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se há interesse no 

feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1039884-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039884-83.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16634063, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

21/02/2019, às 14:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1039482-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039482-02.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16636724, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

21/02/2019, às 15:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038991-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB - MT16583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038991-92.2018.8.11.0041 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 

16637402 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que o autor 

pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser por ele firmada, bem assim qualquer documento 

comprobatório a demonstrar que preenche os requisitos para o 

deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, os indispensáveis documentos, sob 

pena de cancelamento da distribuição. 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. (...)". Cuiabá/MT, 28 

de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018256-72.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR(A))

L. F. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR OAB - MT0009245A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018256-72.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16652184, bem como 

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO designada 

para o dia 27/02/2019, às 14:00 horas, neste Fórum da Capital, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas eventualmente indicadas no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §§4º e 6º, do NCPC, no máximo 

de 03 (três) para cada parte, frisando, por oportuno, que caberá as partes 

intimar as testemunhas que tiverem arrolado, observando esta decisão e o 

disposto no artigo 455 da lei processual, inclusive que a inércia na 

realização da intimação importará desistência na inquirição da testemunha 

indicada. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018256-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR(A))

L. F. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR OAB - MT0009245A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018256-72.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16652184, bem como 

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO designada 

para o dia 27/02/2019, às 14:00 horas, neste Fórum da Capital, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas eventualmente indicadas no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §§4º e 6º, do NCPC, no máximo 

de 03 (três) para cada parte, frisando, por oportuno, que caberá as partes 

intimar as testemunhas que tiverem arrolado, observando esta decisão e o 

disposto no artigo 455 da lei processual, inclusive que a inércia na 

realização da intimação importará desistência na inquirição da testemunha 

indicada. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1039167-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA OAB - MT9437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039167-71.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16650355, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 28/02/2019, às 13:40 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018031-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR OAB - MT0009245A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. S. F. (RÉU)

J. A. D. S. (RÉU)

L. F. S. F. H. G. (RÉU)

T. E. F. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO(A))

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018031-52.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16653180, bem como 

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO designada 

para o dia 06/03/2019, às 14:00 horas, neste Fórum da Capital, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas eventualmente indicadas no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §§4º e 6º, do NCPC, no máximo 

de 03 (três) para cada parte, frisando, por oportuno, que caberá as partes 

intimar as testemunhas que tiverem arrolado, observando esta decisão e o 

disposto no artigo 455 da lei processual, inclusive que a inércia na 

realização da intimação importará desistência na inquirição da testemunha 

indicada. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018031-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR OAB - MT0009245A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. S. F. (RÉU)

J. A. D. S. (RÉU)

L. F. S. F. H. G. (RÉU)

T. E. F. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO(A))

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018031-52.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16653180, bem como 

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO designada 

para o dia 06/03/2019, às 14:00 horas, neste Fórum da Capital, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas eventualmente indicadas no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §§4º e 6º, do NCPC, no máximo 

de 03 (três) para cada parte, frisando, por oportuno, que caberá as partes 

intimar as testemunhas que tiverem arrolado, observando esta decisão e o 

disposto no artigo 455 da lei processual, inclusive que a inércia na 

realização da intimação importará desistência na inquirição da testemunha 

indicada. Ainda, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar os requeridos a fim de, no 

prazo legal e sob as penas da lei, regularizarem sua representação 

processual nos autos, haja vista que não constam procurações em favor 

do patrono de subscreveu a defesa (Dr. Alex Martins Salvatierra) e 

apenas uma procuração de Wesley em favor outro advogado, Dr. Adi 

Pedrosa de Almeida. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027515-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORONI RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMENTINA GILBERTINHA RAMOS (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: “Reitere-se a intimação do Núcleo da Parte Adversa da 

Defensoria Pública deste Estado, na pessoa da Defensora Pública, Dra. 

Gislaine Figueira Desto, para ciência da nomeação e requerer o que 

entender de direito. Após a intimação da curadora especial do requerido 

começa-se a contar o prazo de 15 (quinze) dias para eventual 

impugnação, conforme disposições insertas no art. 752 do Código de 

Processo Civil. No mais, faculto a parte autora que instrua o processo com 

todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com 

o fito de demonstrar o fato ventilado na exordial. Com o decurso do prazo, 

conclusos para deliberação. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências".

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026751-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO ENRIQUE PALOMINO RETUERTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: “Ficando a curadora especial ciente do prazo de 15 

(quinze) dias para eventual impugnação, conforme disposições insertas 

no art. 752 do Código de Processo Civil. Após a intimação da curadora 

especial do requerido começa-se a contar o prazo de 15 (quinze) dias 

para eventual impugnação, conforme disposições insertas no art. 752 do 

Código de Processo Civil. No mais, tendo em vista a necessidade de 

realização de perícia médica, e considerando que estão suspensas as 

perícias agendadas por este juízo, que seriam realizadas por médico 

oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, e, ainda, tendo em vista que 

conforme noticiado no laudo médico encartado ao feito a deficiência do 

autor é congênita, inexistindo, a princípio, possibilidade de melhoras, 

determino que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e 

assistente social, no prazo de 30 dias, procedam com a realização de 

estudo psicossocial no local em que se encontra o curatelando, a fim de 

verificar a atual situação do interditado e a possibilidade da concessão da 

curatela definitiva do interditado em favor da requerente. Faculto a parte 

autora que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar o fato ventilado na 

exordial. Com o 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."

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026759-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REMIGIO VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCHIMEDES MARTINS VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: “Defiro a juntada dos documentos protocolizados nesta 

oportunidade. Ficando a curadora especial ciente do prazo de 15 (quinze) 

dias para eventual impugnação, conforme disposições insertas no art. 752 

do Código de Processo Civil. No mais, tendo em vista a necessidade de 

realização de perícia médica, e considerando que estão suspensas as 

perícias agendadas por este juízo, que seriam realizadas por médico 

oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, e, ainda, tendo em vista que 

conforme noticiado no laudo médico encartado ao feito a deficiência do 

autor é congênita, inexistindo, a princípio, possibilidade de melhoras, 

determino que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e 

assistente social, no prazo de 30 dias, procedam com a realização de 

estudo psicossocial onde se encontra o curatelando (a), a fim de verificar 

a atual situação do interditado e a possibilidade da concessão da curatela 

definitiva do interditado em favor da requerente. Faculto a parte autora que 

instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e receitas 

médicas que possuir, com o fito de demonstrar o fato ventilado na 

exordial. Com o 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".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1006841 Nr: 26291-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCMCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.504

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

impulsiono os autos para cientificar a parte requerente do 

desarquivamento do autos, pelo prazo legal, e, após, para retornar o feito 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1143924 Nr: 29118-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFDSM, JMDL, RLFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - 

OAB:18.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 29118-56.2016 (Cód. 1143924)

 VISTOS ETC.

Inicialmente, 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.

Entrementes, com o desiderato de otimizar a entrega da prestação 

jurisdicional e evitar a paralização do processo até que a situação seja 

solucionada, bem assim diante da autorização contida no artigo 753, §1º, 

do Código de Processo Civil em vigor, determino que a equipe 

multidisciplinar 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, 

avaliando sua capacidade para a prática de atos da vida civil, e a 

possibilidade de concessão de curatela em favor da parte requerente.

Assinalo que a equipe técnica deverá esclarecer, acaso constate a 

existência de alguma limitação do curatelando, os atos para os quais 

haverá necessidade de curatela.

 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 

para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, e, em sequência, 

colha-se o parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 919634 Nr: 43200-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIELLEN THAYANE MATOS 

DA SILVA - OAB:20.406

 Processo nº 43200-63.2017 (Cód.919634)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido à fl. retro, eis que se encontra em consonância com o 

artigo 529, §3º, do NCPC .

Em decorrência, oficie-se à empresa empregadora do executado, para 

que se proceda com o desconto da pensão alimentícia em folha de 

pagamento, na mesma data dos vencimentos, no percentual fixado na 

sentença de fls.29/32 e depositado na conta de titularidade da Srª 

Marinilse, informada à fl. 143.

Ressaltando no alusivo expediente, que o débito objeto da execução 

poderá ser descontado dos rendimentos líquidos do executado, de forma 

parcelada, desde que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% 

(cinquenta pontos percentuais) dos ganhos líquidos.

Ciência ao Ministério Público.

 Às providências

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1208006 Nr: 7770-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFNC, LNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16.437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7770-45.2017 (Cód. 1208006)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, determino ao Sr. Gestor que se expeça o necessário para 

proceder com o levantamento dos valores depositados em juízo, em favor 

da exequente.

Por conseguinte, vislumbro que a exequente noticiou por meio da petição 

de fls.59/60, que o executado deixou de dar cumprimento ao acordo 

outrora formulado entre as partes, postulando pela expedição de seu 

mandado de prisão civil.

Desta feita, intime-se o executado para que em 03 (três dias) manifeste-se 

quanto às alegações da exequente, ressaltando que não apresentando 

justificativa plausível a despeito do inadimplemento do débito alimentar, não 

comprovando que o fez ou, ainda, não efetuando o pagamento no prazo 

mencionado, ser-lhe-á decretada a prisão civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 960721 Nr: 5145-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMBC, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKDDC, MM-PEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 20897-O, RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5145-09.2015 (Cód.960721)

VISTOS, ETC.

Cumpra-se a decisão de fls.108/109, notadamente, no que atine a citação 

da empresa requerida para o pagamento do débito exequendo.

Na sequência, manifeste-se a parte autora em prosseguimento.

Às providências

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 772380 Nr: 25486-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IM, EDRJDCJ, IMDC, HGLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:5.931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA 

- OAB:8.764/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20.993/MT, ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, ISIS MARIMON - 

OAB:3434/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:OAB/MT 16.735, 

MURILO MATEUS MORAES LOPES - OAB:12.636/MT, TANIA REGINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948/MT

 Processo nº 25486-61.2012 (Cód. 772380)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, e apesar de a parte exequente não ter se 

manifestado em prosseguimento, conforme se denota da certidão de fl. 

1388 (v. 7), constato que a petição de fl. 978 (v. 5) se encontra pendente 

de análise, razão pela qual decido.

No que atine a expedição de ofício para protesto e negativação das 

executadas nos órgãos restritivos de crédito, tal providência já fora 

determinada na decisão de fls. 973 (v. 5).

De outro viés, por vislumbrar que se mostra possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor junto ao sistema RENAJUD, defiro o 

pedido de busca e restrição formulado, para fins de restrição total em 

nome da executada Isis Marimon (CPF nº. 161.457.711-00) e Isadora 

Marimon de Carvalho (CPF 020.491.061-73).

A propósito, o Regulamento RENAJUD - Restrição Judicial de Veículos 

Automotores - permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora 

de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN, viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Sendo frutífera a tentativa de constrição, desde já determino a expedição 

de mandado de penhora, avaliação e remoção do bem, a ser cumprido por 

Oficial de Justiça

Após, manifeste-se a exequente em prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1170276 Nr: 40295-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECMDS, MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE ABREU PREUSS - 

OAB:22285/O-OAB/MT, PEDRO FONSECA E SILVA NETO - OAB:22.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BLANCHE DE 
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ALMEIDA MIGUÉIS - OAB:6974-MT, CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722, GIZELA BARRETO SAMPAIO - 

OAB:19.763, JOCELANE GONÇALVES - OAB:9.390/MT, KAMILA 

MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962, MARIA CLAUDIA DE CASTRO 

BORGES STÁBILE - OAB:5930, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:3.937, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 Certifico que, apesar das tentativas de contato (fls. 85, 90 e 91) e da 

reiteração de fl. 88, até a presente data não houve resposta ao ofício de 

fl. 83.

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

impulsiono os autos para intimar a parte exequente a fim de, querendo e 

no prazo legal, se manifestar, e, após, para irem conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1039884-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1039884-83.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

ressai da exordial que a parte autora não acostou aos autos a declaração 

de hipossuficiência, entretanto, constato que foi atachado no ID. 16554570 

- Pág. 3, CTPS da autora, a qual é possível denotar que não possui 

registro de vínculo trabalhista, de maneira que, a princípio, lhe confere a 

condição de presumidamente ser o mesmo desprovido de recursos e, 

consequentemente, o direito ao gozo dos benefícios da assistência 

judiciária. Desta feita, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, 

ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, 

selos e despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem aos beneficiários, devendo, no entanto, no prazo de 15 

(quinze) dias, imbricar ao processo a aludida declaração. 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 Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens 

Cumulada com Revisão de Alimentos, a qual será processada em 

conformidade com o art. 693 e s.s. do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, com fulcro no artigo 695 do NCPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 14h40min, 

por ausência de data anterior na pauta. Cite-se a parte requerida e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para 

que compareça à audiência de conciliação supra designada, 

acompanhada de seu advogado/defensor público (art. 695, §§ 2º, 4º, 

ambos do NCPC). Ressalto que o mandado de citação deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º, do NCPC), bem assim a ressalva que a 

ausência injustificada da parte autora ou da requerida na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do referido diploma legal. De 

outro viés, caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a 

incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida 

apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a 

partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento do ato, eventualmente apresentado pela requerida no lapso 

legal, caso a parte autora tenha manifestado o desinteresse em sua 

realização, além das advertências do artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1039534-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1039534-95.2018 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, vislumbro tratar-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c 

Alimentos ajuizada por Kédma Renata da Silva Soares em face de Juliano 

dos Santos Neves, ambos qualificados nos autos. Ressai da peça de 

ingresso que as partes contraíram matrimônio em 04/09/2015, sob o 

regime da Comunhão Parcial de Bens, advindo dessa união a menor 

Emanuella dos Santos da Silva Neves, nascida em 13/10/2015, todavia, 

elucida que estão separados de fato há aproximadamente 05 (cinco) 

meses, desejando a decretação do divórcio, bem assim o interesse em 

voltar a utilizar o nome de solteira. Postula, ainda, a fixação dos alimentos 

no importe de um salário mínimo em prol da menor e regulamentação da 

guarda judicial da infante para si, eis que já está exercendo-a de fato 

desde a separação do casal. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

É o Relatório. Decido. Inicialmente, diante da diversidade de pretensão, 

assinalo que o feito será processado em conformidade com o art. 693 e 

s.s. Código de Processo Civil de 2015. Outrossim, vislumbro que a autora 

postula a fixação dos alimentos para a menor e a regulamentação da 

guarda. A despeito, constato que, não houve a comprovação pela 

representante legal da infante do importe relativo aos rendimentos 

auferidos pelo requerido, todavia, diante da demonstração da inequívoca 

relação de parentesco, ARBITRO alimentos provisórios no valor 

equivalente à 30% (trinta pontos percentuais) do salário mínimo vigente, 

correspondente à R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), a serem depositados até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

de titularidade da representante legal da menor, a qual deverá informar 

nos autos. Na sequência, com fulcro no artigo 695 do NCPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2019, 

às 15h00min, por ausência de data anterior na pauta. Lado outro, no que 

atine ao pleito da guarda da infante, não sobrevindo acordo na audiência 

de conciliação designada, desde já determino que se intime a equipe 

técnica deste Juízo, na pessoa da psicóloga e assistente social, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a realização de estudo 

psicossocial na residência das partes, a fim de auxiliar este juízo na 

análise da pretensão. Cite-se o requerido e intimem-se as partes com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de conciliação supra designada, acompanhada de seu advogado/defensor 

público (art. 695, §§ 2º, 4º, ambos do NCPC). Ademais, ressalto que o 

mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do 

NCPC), bem assim a ressalva que a ausência injustificada da parte autora 

ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, 

§8º, do referido diploma legal. De outro viés, caso não haja acordo entre 

as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento 

comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da audiência ou do 
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protocolo do pedido de cancelamento do ato, eventualmente apresentado 

pela requerida no lapso legal, caso a parte autora tenha manifestado o 

desinteresse em sua realização, além das advertências do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Por ocasião da citação, o requerido 

também deverá ser intimado, quanto aos alimentos provisórios fixados e 

que estes são devidos desde a citação (art. 13, §2º, da lei nº 5.478/1968). 

Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040506-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1040506-65.2018.8.11.0041 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 (com pedido de curatela provisória) 

ajuizada por Divina de Jesus Ferreira em face de Jorge de Jesus Ferreira, 

ambos qualificados nos autos. Relata na exordial, que o interditando é filho 

da requerente e que este é portador de Transtorno de Desenvolvimento 

Psicológico não especificado (CID 10 F 89), o que o torna incapaz de 

praticar atos necessário a reger a sua pessoa. Em decorrência, a 

requerente postula a concessão de tutela provisória para que seja 

nomeada como curadora especial do requerido, na qualidade de mãe. 

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 curador provisório 

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 anexado no ID. 16650369 - Pág. 3, que o 

interditando apresenta deficiência mental em nível que o torna 

completamente incapacitado, 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.Divina de Jesus Ferreira (mãe) como curadora provisória do 

requerido Jorge de Jesus Ferreira, 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 curador ora nomeado, a realizar os atos necessários 

para gerir e administrar os bens da curatelada, 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 o curador provisório 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 do curador de 

fazer empréstimo bancário/financiamento em nome da interditando, salvo, 

em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. No mais, designo 

audiência para entrevista do interditando (art. 751 do CPC) para o dia 27 

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 Parte Adversa nas Ações de Família 

da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, que deverá ser intimado para ciência da nomeação, bem 

assim para requerer o que entender de direito. De outro viés, necessário 

salientar que a POLITEC suspendeu todas as perícias agendadas por este 

juízo, restando inócuos 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, 26 de novembro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040498-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA LUCAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELES HERALDO LUCAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1040498-88.2018.8.11.0041 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 Interdição ajuizada por Rosana Aparecida Lucas, em face de 

Seles Heraldo Lucas, ambos qualificados nos autos. Relata na exordial, 

que o interditando é pai da requerente e que este é portador de Alzheimer 

de Início Precoce (CID 10 G 30.0), o que o torna incapaz de praticar 
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mesmo os atos mais simples da vida. Em decorrência, a requerente 

postula a concessão de tutela provisória para que seja nomeada como 

curadora especial do requerido, na qualidade de 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. 16649700, que o interditando possui Alzheimer, além de 

estar impossibilitado de praticar qualquer atividade cognitiva, deixando 

entrever que não possui autonomia para o desempenho dos 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, deixando entrever que a demora poderá ocasionar prejuízos 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. Rosana Aparecida Lucas (filha) como curadora provisória 

do requerido Seles Heraldo Lucas, 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 27 de fevereiro de 2019, às 14h30min. 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 Parte Adversa 

nas Ações de Família da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa de 

um de seus i. Defensores, que deverá ser intimado para ciência da 

nomeação, bem assim para requerer o que entender de direito. De outro 

viés, necessário salientar que a POLITEC suspendeu todas as perícias 

agendadas por este juízo, restando inócuos 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, 26 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1017267-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. S. M. (EMBARGANTE)

R. B. S. R. (EMBARGANTE)

R. R. S. M. (EMBARGANTE)

RONIANE MORAIS SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILTON MARQUES SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1017267-66.2017 VISTOS, ETC. Ciente da decisão proferida 

por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto. Todavia, 

esta magistrada suscitou conflito negativo de competência nos autos da 

Ação Declaratória de União Estável post mortem nº 

1011952-57.2017.8.11.0041, ocasião em que foi determinado o 

sobrestamento do feito. Em decorrência, sendo esta demanda dependente 

do feito principal, determino a suspensão do presente, até que seja 

dirimido o conflito pelo E.Tribunal de Justiça deste Estado. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1041043-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALMA DE SOUZA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANALUZE DOS SANTOS MENDES (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. 1041043-61.2018.8.11.0041 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. Vislumbro tratar-se de 

Ação de Substituição de Curador (com pedido de tutela provisória de 

urgência) ajuizada por Dalma de Souza Mendes em face de Dianaluze dos 

Santos Mendes (interditada), e sua curadora Izabel de Souza, todos 

qualificados nos autos. Relata na exordial, que a autora é irmã da 

Srª.Dianaluze, a qual fora interditada judicialmente, nos autos nº. 

28145-77.2011.811.0041, código 731994, que tramitou pela antiga 6ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Capital, oportunidade em que 

a Srª.Izabel, foi nomeada curadora, todavia, sustenta autora, que devido o 

seu estado de saúde debilitado, não possui mais condições para continuar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 218 de 458



exercendo o referido munus. Em decorrência, postula a concessão de 

tutela provisória para que seja nomeada como curadora especial da 

interditada e, ao final, pretende seja julgada a ação procedente, 

nomeando-a como curadora em definitivo. Vieram-me os autos conclusos. 

É o Relatório. Decido. Analisando o pedido de tutela provisória vindicado, 

necessário salientar que o artigo 300, caput, da lei processual exige, para 

o deferimento da medida de urgência, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. O artigo 762 do Código de Processo Civil, por sua vez, estipula 

que em caso de extrema gravidade, o juiz poderá suspender o tutor ou o 

curador do exercício de suas funções, nomeando substituto interino. No 

caso dos autos, constato que tais requisitos legais se perfazem 

presentes. Isso, pois, evola-se dos documentos acostados à inicial, que a 

requerida fora interditada por sentença judicial, encartada no ID. 

16715802, de maneira que, a princípio, não tem condições de responder 

por seus atos. Consigno, ainda, que a lei civil autoriza a aplicação das 

regras concernentes ao instituto da tutela à curatela, conforme artigos 

1.774 e 1.781 do Código Civil, de maneira que, nas hipóteses em que o 

curador constituído não exercer suas funções a contento ou, conforme a 

situação retratada, não mais puder exercê-la, há a possibilidade de sua 

substituição, tal como prevê o artigo 1.764, II, da mencionada lei, senão 

vejamos: Art. 1.764. Cessam as funções do tutor: I - ao expirar o termo, 

em que era obrigado a servir; II - ao sobrevir escusa legítima; III - ao ser 

removido. Logo, tenho por evidenciado a probabilidade do direito, eis que 

além de haver autorização legal para a substituição da curadoria, a 

situação retratada amolda-se a norma, haja vista que a curadora outrora 

responsável por gerir os bens e a pessoa da requerida encontra-se 

incapacitada de exercer o munus, em razão do seu estado de saúde 

debilitado, pois fora fora diagnosticada com CID 10 J10 e CID 10 I64, ID. 

16715799 - Pág. 2. De outro vértice, também constato a presença do 

fundado receio de dano, diante da situação retratada nos autos, em que a 

requerida, interditada, em decorrência das limitações da sua curadora, 

pode ter a administração de sua pessoa e bens comprometida. Assim, 

vislumbro que o trâmite regular da demanda poderá ocasionar prejuízo 

com relação a própria pessoa da interditada, na medida em que a sua 

curadora, outrora responsável por gerir sua vida, não mais tem 

disponibilidade para dispensar-lhe atenção, posto que acometida de grave 

problema de saúde, impossibilitada de reger sua própria vida, 

demonstrando, desta feita, ser imperativa a substituição pretendida, 

lembrando, ainda, que a interditada está sendo amparada por sua irmã, ora 

requerente, justificando, pois, a nomeação desta ao encargo, notadamente 

diante da inexistência de cônjuge ou descendentes, de sorte que, nos 

termos da ordem estabelecida pelo art. 1.775 do Código Civil, nada impede 

a sua nomeação. Desta forma, devidamente comprovada a incapacidade 

da requerida/interditada e a necessidade da nomeação de nova curadora, 

imperativo o acolhimento da liminar pretendida. Pondero, ainda, que não 

vislumbro o perigo de irreversibilidade do deferimento da tutela de urgência 

vindicada, eis que poderá ser revogada a qualquer momento, acaso 

demonstrado que a interditada possa estar em situação de risco. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Dalma de Souza Mendes (irmã) como curadora provisória 

da requerida Dianaluze dos Santos Mendes, a fim de que possa assisti-la 

nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015) e 

determino o cancelamento imediato do alvará de curatela concedido à Sr.ª 

Izabel de Souza, devendo ser oficiado ao Serviço Registral Civil das 

Pessoas Naturais, para os devidos fins. Em decorrência, determino seja 

lavrado o termo de compromisso em favor de Dalma, 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 da curatelada, 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 a interditada, e ainda, a proibição da Curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome da Interditada, salvo, em 

quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. Após, determino que a 

equipe técnica, formada por uma psicóloga e uma assistente social lotadas 

neste Fórum, procedam com a realização de estudo psicossocial na 

residência da requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de verificar a 

atual situação da interditada e a possibilidade da concessão da curatela 

definitiva em seu favor. Com a juntada do relatório psicossocial, 

manifeste-se o Ministério Público e, na sequência, conclusos. No mais, nos 

termos do artigo 761 do CPC/2015[1], cite-se a curadora para contestar a 

arguição no prazo de 5 dias. Após, intime-se a autora para, querendo, 

impugnar no prazo legal e, na sequência, manifeste-se o Ministério Público. 

No que atine a interditada, diante da colidência de interesses, nos termos 

do artigo 72, inciso I e parágrafo único, do CPC/2015, nomeio para exercer 

o munus de curador especial, a núcleo de Atendimento da Parte Adversa 

nas Ações de Família da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa de 

um de seus i. Defensores, que deverá ser intimado para ciência da 

nomeação, bem assim para requerer o que entender de direito. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 761. Incumbe ao 

Ministério Público ou a quem tenha legítimo interesse requerer, nos casos 

previstos em lei, a remoção do tutor ou do curador. Parágrafo único. O 

tutor ou o curador será citado para contestar a arguição no prazo de 5 

(cinco) dias, findo o qual observar-se-á o procedimento comum.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040773-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROLF PETER SEITZ (AUTOR(A))

DEVAIR ANTONIO PRACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIPE RUEDA OAB - SP252186 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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 e 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: 

"Ante ao exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA NA ESPÉCIE, para 

determinar que o requerido no prazo de 15 dias (art. 1 da Lei nº 9051/95), 

forneça aos requerentes a certidão de localização do imóvel 8.975 do CRI 

de Diamantino, sob pena de responsabilização cível e criminal. No mais, 

cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal 

consignado às advertências legais. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037950-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ALVES DONEGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Centro Político e Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Isto posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo GM/PRIMA MAXX, 
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Prata, Ano/Modelo: 2009/2010, CHASSI: 9BGRM6940AG201223, 

RENAVAM: 00173570097, Placa: NPL4328, de propriedade do Impetrante, 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. 

Pleitos que remetam a suspensão ou cancelamento de multas em aberto 

não são méritos apreciados pelo mandamus. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1292103 Nr: 5590-22.2018.811.0041

 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: ISABEL CRISTINA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - 

OAB:MT/17811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos 

DENEGO a ordem mandamental, com resolução de mérito, nos termos da 

fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I do 

CPC.

Isento as partes do pagamento das custas e honorários advocatícios, nos 

termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 458385 Nr: 28328-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, RENATA MACIEL CUIABANO - OAB:2454

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745135 Nr: 42253-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ FERNANDO MAIOLINO

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

CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, METAMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI 

(PROCURADOR ÁGUA BOA/MT) - OAB:12.124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803763 Nr: 10219-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUREDIR RODRIGUES BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICE PRESIDENTE DA COMISSÃO DA 

QUALIFICAÇÃO PROF. DA SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANOR ANTONIO KAYSER - 

OAB:8437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829202 Nr: 35017-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA DA SILVA PAULATTI, 

APARECIDA RODRIGUES DA SILVA MELO, GRACI LEITE MORAES DA 

LUZ, DALVA JAMBERS, HELENA MALQUIAS DE VEIGA, JUVENIL 

LEANDRO DOMINGUES, LUZIA CUSTODIO CARVALHO, VANDA RAMOS 

DE FARIA, LOURDES JAMBERS, MIRIA TEREZINHA MARCATO, TARCILIA 

LOPES CANABARRO, VIVIANE ROSSATO

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841409 Nr: 45668-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU DIAS GUIMARÃES, SEVERIANO RODRIGUES DA 

SILVA, ALFREDO JOSE ORMOND, JUAZIL DO NASCIMENTO ALMEIDA, 

JAIR GOMES DA COSTA, GEREMIAS AVELINO DE ABREU, ADEMIR 

FIGUEIREDO CORREA, JOSÉ ALVES CABRAL, RUZEMBERG VIEIRA, 

LUANA FLAVIA OLIVEIRA VAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869717 Nr: 9351-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SHIUZE NAKAO, AURELIO COSTA SALES, 

LILIAN MENDONÇA DO AMARAL BASTOS, DULCILENE DE SOUZA 

STROBEL, ELINALDA SILVA DO NASCIMENTO LOPES, HELENA DE 

SOUZA LEITE, ROSE MARIA PERALTA GUILHERME FAVA, SONIA COLETA 
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DE SOUZA REIS, ONIVIO MIDON, SIMONE LAURA RABELO DA SILVA, 

SAURIA CRISTINA DE OLIVEIRA VARANDA, VANDA REGINA FERREIRA 

DA SILVA, NELMA PEREIRA FRANÇA, ZELI VECCHI PULCHERIO

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888424 Nr: 22184-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE BEATRIZ TELLES, JOEMIL FRANCISCO DE 

SOUZA, MARIA JOSÉ LEMES DE OLIVEIRA SALES, LAZARO SOARES 

PORTO, JOSÉ CARLOS DE BARROS JUNIOR, MARIA LUCIA DA SILVA, 

VALDEZ JOSÉ GOMES DA SILVA, ROSEMER SALES, SILENE REGINA DA 

SILVA MARMOL, SILVYA HELENA DA SILVA MASCARÓS, VERONICE 

MARIA BARBOSA

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908140 Nr: 35639-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA ALVES DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913860 Nr: 39383-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLINA ALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965138 Nr: 6990-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FC DROGARIA E MANIPULAÇÃO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA FERREIRA PINTO - 

OAB:17262/MT, LORENZA DA SILVA MARTINS - OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040815 Nr: 41982-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINA DUARTE TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056511 Nr: 49385-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYSLAINE HATSUE SATO

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

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

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 984653 Nr: 16139-96.2015.811.0041

 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: DALVA FRANCISCA DA SILVEIRA, MARIA FRANCISCA 

DA SILVEIRA, JOANA FRANCISCA DA SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1015789-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ARAUJO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos 

processuais, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, 

inciso I, do CPC, e por consequência, declaro EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo acervo legal. Sem 
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custas e honorários. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

o processo, com as baixas e anotações de estilo. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029589-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERINDA MARQUES DA CONCEICAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT14835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: 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 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas FGJ-4391, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024971-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOLIRIO ELIAS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. 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-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1013549-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que os documentos 

anexos estão em desconformidade à Resolução nº 04/2016-TP, uma vez 

que estão descritos resumidamente o seu conteúdo, isto é, sem a 

identificação do seu objeto. Vale anotar que, além da referida norma, a 

descrição dos documentos facilita a contraposição dos fatos às provas 

anexas, bem como auxilia a pesquisa de documentos específicos em 

menor tempo, de modo a culminar na obtenção de uma decisão justa e 

efetiva, em tempo razoável (art. 6º do CPC). Desta forma, intime-se a parte 

Autora para, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, anexando os documentos 

nos moldes da mencionada resolução, sob pena de indeferimento, nos 

termos do parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015633-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MS5858-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Transcorrido o prazo sem a interposição de 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as devidas baixas. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040350-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MAURO TENUTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE BRUNO DOS SANTOS OAB - MT17327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar 

e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Obs.: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040861-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA RESENA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT0011574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Desta forma, intime-se a parte Requerente para, nos 

termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, colacionando cópia do Requerimento 

Administrativo de Prorrogação de Concessão do Benefício Previdenciário 

protocolado junto ao INSS, sob a pena de indeferimento, nos termos do 

parágrafo único do mesmo artigo. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Obs.: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361596 Nr: 31573-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIO DIAS MONTEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

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

OAB:10.517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382813 Nr: 18136-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO 

GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400406 Nr: 33514-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ZANINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778050 Nr: 31440-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORANIR JACINTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801622 Nr: 8056-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO JULIANO RODRIGUES DE LIMA, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814099 Nr: 20576-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE NUNES DE SOUZA GRANJA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELA CRISTINA K. R. SILVA - 

OAB:9587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO 

- OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816967 Nr: 23403-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR ALVES DE OLIVEIRA FONSECA

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

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIDA CRISTINA FERNANDES DE 

JESUS NEVES - OAB:14498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832056 Nr: 37666-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GORETTI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENI DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:proc. Est

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835748 Nr: 40825-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES FERNANDES DA SILVA NUNES, ANA RITA DE 

SOUZA BEZERRA, ANTONIA MACIEL DA SILVA, BENEDITO NICOMENDES 

PEREIRA, ANANIAS VIEIRA DA SILVA, AURELIA MENDES RIBEIRO, 

ELIZABETH RIBEIRO CAMARÃO, BENEDITA DUARTE DE SOUZA, CANDIDA 

DE OLIVEIRA FRANÇA CAMPOS, CECILIA MARGARETE OLIVEIRA DA 

SILVA, CELESTE MARIA PAROPATO MACHADO, CREUZA MARIA SOUSA 

GUIMARÃES, DIRCE RIBEIRO DUARTE, CLARA MARIA ANGELICA 

VERGARA DE VIVANCO, ERLETE SEBASTIANA JUSTINO EUGÊNIO, 

ERMINIA RODRIGUES DO NASCIMENTO JUSTINO, ELZA BENEDITA DA 

SILVA SANTOS, ELZA FRAZÃO PAIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 
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ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846116 Nr: 49748-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SOJA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SUPERINT. DE ANÁLISE RECEITA PUBL. SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851977 Nr: 54850-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA MARIA GONÇALVES TAQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ - OAB:14.531, LEANDRO 

FERREIRA DA CRUZ - OAB:15.914/MT, PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA 

- OAB:12717-E

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

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852750 Nr: 55528-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX JORGE DA SILVA, ANA LUCIA MIRANDA MACIEL, 

ANA TEREZA DA SILVA CARVALHO., APARECIDA DE ARRUDA 

PINHEIRO, ARIOVALDO MARQUES DE AGUIAR, CAROLINE DE OLIVEIRA 

SILVA DE SOUZA, EDEMÁRCIA LEMOS DUARTE, LORIVAL SOARES DA 

SILVA, LUCIANO CATARINO DOS SANTOS, FLORISVALDO ANTÔNIO 

RIBEIRO, CICERO GONÇALVES FILHO, DOMINGOS SEVERO DOS 

SANTOS, GERALDINA GONÇALVES DA SILVA, IVAN NEY DO ESPIRITO 

SANTO, VANDERLEY CARDOSO DE OLIVEIRA, MARTA DOS SANTOS, 

LUDNEIA FONSECA DA SILVA, MARIA MADALENA SANTOS DE OIVEIRA, 

MIRTES BENEVIDES DA SILVA, NEIVA ALVES GARCIA, NOELISA VIEGAS 

AVERSWALD DO AMARAL, ROGERIO FERNANDES GOMES, ROSANGELA 

HELENA STAFFORTI, SERGIO AMANCIO DA CRUZ, PAULO SERGIO 

GONÇALVES ALONSO, EVANDRO ARAÚJO CAVALCANTE, LEDIR 

VIEGAS, GRACIELE RODRIGUES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876804 Nr: 14655-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE OLIVEIRA ASVOLINSQUE, LEONINA 

MARQUES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894079 Nr: 25940-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BAYMA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO AVALIADORA DA FUNCAB, 

DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E IDENT. TÉCNICA DA POLITEC, 

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908071 Nr: 35582-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO PEREIRA DA MATA OLIVEIRA, ARLENE 

MARIA DE MORAES, BEANICE MARIA VIANA PEREIRA, EDMAR PEREIRA 

DE SOUZA, BENEDITA LUCINDA DA SILVA ARRUDA, CREUSOLIDES LIMA 

DE SOUSA, HERMELINDA ANDRADE DE OLIVEIRA, JACIRA DA COSTA 

LUZ, NEUZA ALVES DE SOUZA, MARIA WANDERLEY DE CARVALHO, 

MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA E LOPES, ELISANGELA APARECIDA 

CAMPOS, FRANCISPAULO LOPES DE PINHO, NAILDE DOS ANJOS LIMA 

FRANÇA, ROSANGELA CRISTINA FIGUEIREDO GALLO, SERGIO EDMUNDO 

DE ALBUQUERQUE, SUISE MIRANDA VILELA, VANDA MARIA MOREIRA 

DE MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963046 Nr: 6095-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ANUNCIAÇÃO CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005828 Nr: 25822-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FONTES TEIXEIRA

 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: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 869561 Nr: 9219-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SANTANA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

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

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 869561 – 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, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040608-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W PRANDINI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA DORNELLES DE LIMA OAB - SC17842-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Não há, diante da afetação do recurso, perigo 

de dano que justifique a concessão da liminar em favor do impetrante 

neste momento, aliás é de bom tom que se aguarde o pronunciamento do 

Superior Tribunal de Justiça que promoverá, por meio de decisão nesse 

recurso repetitivo, uma pacificação nos entendimentos da jurisprudência 

do país. Intimem-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040638-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RIBAS DE AQUINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE APLICAÇÃO DESENVOLVIMENTO SAÚDE E SEGURANÇA 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER À EMISSÃO DA 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: "...Com 

estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039922-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. JOSE DOS SANTOS JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER À EMISSÃO DA 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: "...Isso 

posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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: 1028486-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIKA PET REPRESENTACOES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER À EMISSÃO DA GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO 
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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 que seja permitido à Impetrante 

obter o licenciamento 2018 do veículo AMAROK CD 4X4 TREND, placa 

QBZ-8379, ano 2015/2016, sem a necessidade do recolhimento das 

multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada 

ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006739-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES MACAUBAS CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. O alvará judicial já se encontra assinado. Cumpra-se as 

determinações da sentença de ID. 16465327. Intimem-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504368-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE FIGUEIREDO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE (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. Trata-se de pedido de 

liquidação de sentença. No caso vertente, o requerido defende que já 

efetuou a incorporação salarial aos servidores públicos profissionais da 

educação básica, quando da reestruturação de sua carreira. 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 beneficiária 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. "

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031513-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO 

DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER À EMISSÃO DA 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: "...Por 

todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. 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). Intimem-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008823-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as, nos termos dos artigos 348 e 349 do NCPC. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036187-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SIMONETTI BRAUN (AUTOR(A))

TELMA BEZERRA CAVALCANTI (AUTOR(A))

VIVIANE RAQUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019534-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACY DOS ANJOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as, nos termos dos artigos 348 e 349 do NCPC. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033099-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERINALDO RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011986-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYFERSON JOSE CASTILHO DORILEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1040595-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA ELIZETE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO OAB - MT23370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Tendo em vista que os autos vieram de declínio de 

competência da Justiça Federal, intimem-se as partes para ratificar ou 

retificar os atos já praticados, requerendo o que entenderem necessário, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038510-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIARD GIOVANNI SILVEIRA HORTENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por GILLIARD 

GIOVANNI SILVEIRA HORTÊNCIO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Verifica-se que o autor invoca a prevenção/conexão com os 

autos de nº 1028936-19.2017 que tramitam junto à 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública, inclusive estando a ação endereçada àquele juízo. 

Por essa razão, encaminhem-se os autos à 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038967-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - 007.471.911-40 

(PROCURADOR)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito deixo para momento 

oportuno a análise de designação de audiência de conciliação (CPC, art. 

139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039846-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE JOICE SULZBACHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

perseguido pela parte. A atribuição de um valor, conforme previstos no 

art. 291 e seguintes, do CPC, é de suma importância para o recolhimento 

de custas e também para a fixação de competências. No caso vertente, a 

parte autora pretende o direito ao pagamento da diferença de valores 

oriunda de desvio de função e seus devidos reflexos. Cabe asseverar 

que o valor dos subsídios é fixo, sendo possível a autora, com pleno 

conhecimento disso, fazer os cálculos necessários sobre o valor das 

diferenças das remunerações, de forma a apresentar ao juízo ao menos 

uma estimativa da quantia pretendida. De acordo com o §2º, do art. 99, do 

CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado 

quando houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão do benefício. Não há nos autos 

holerite atualizado da Requerente, não sendo possível verificar o valor de 

seus proventos. Em sendo assim, a parte autora deverá, no prazo de 15 

dias, promover a emenda à petição inicial, a fim de adequar o valor dado à 

causa, bem como comprovar a hipossuficiência alegada na petição inicial 

ou, se assim entender, que promova o recolhimento das custas iniciais. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040063-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE KAPPAUN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT19612/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, Defiro ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos, bem como, 

para que manifeste se há interesse na realização da Audiência de 

Conciliação (art. 334 do CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024365-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CASTRO GARCIA OAB - MT0013460A (ADVOGADO(A))

JANAINA WOLF OAB - SP382775 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034237-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO JOSE BARBOSA DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352522 Nr: 23315-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391353 Nr: 26678-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON TEIXEIRA FILHO, MAURICIO BRAGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371, NILTON LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457754 Nr: 27986-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MIGUEL DAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MT

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

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701428 Nr: 36049-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MAGALHAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:OAB/MT 11.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO GOMES ANDRADE 

LIMA FILHO - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725545 Nr: 21279-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - OAB:2623/MT, 

NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - OAB:12295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, JENZ PROCHNOW 

JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784100 Nr: 37875-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ MONTEIRO DA COSTA FILHO

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

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9.201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Tendo em vista o encerramento dos autos de embargos à execução e o 

traslado de documentos, intimo a parte exequente para requerer o que 

entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044243 Nr: 43564-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA FERREIRA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PULCHERIO MOURA 

- OAB:13144, TÂMARA LUCIANE GOMES - OAB:14.671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Tendo em vista a petição de folhas 222/276, intima-se a parte autora para 

manifestação em atenção a folha 220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042062 Nr: 42569-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB PONTES E LACERDA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - 

OAB:19.662, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a impugnação à contestação foi apresentada 

tempestivamente pela parte exequente. Que intimo as partes para 

especificarem provas que eventualmente queiram produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878639 Nr: 15874-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DE SOUZA PEREIRA, EURIDES SOUZA 

MACÊDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274-O/MT

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

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Tendo em vista a petição de fls. 464/506, intimo a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 462.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040638-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RIBAS DE AQUINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE APLICAÇÃO DESENVOLVIMENTO SAÚDE E SEGURANÇA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CLÁUDIA 

RIBAS DE AQUINO contra ato dito coator praticado pelo GERENTE DE 

APLICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA 

COGP/SAAS/SEJUDH, visando em sede liminar que seja determinada a 

redução de sua jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) para 30h 

(trinta horas) semanais, sem prejuízo de redução de sua remuneração, 

nos termos do art. 5ºA da Lei nº 8.662/1993, incluído pela Lei nº 

12.317/2010. Aduz a Impetrante que é assistente social, lotada no Centro 

Socioeducativo de Cuiabá, e que buscou a redução de sua jornada de 

trabalho de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais sem 

redução de proventos por meio de recurso administrativo, porém o pleito 

foi indeferido sob o argumento de que foi aprovada em concurso sob o 

regime estatutário com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, e que 

tinha conhecimento da jornada de trabalho ao se inscrever no certame. 

Pondera que a Lei Federal nº 12.317/2010 que acrescentou o art. 5º-A à 

Lei nº 8.662/1993, reduziu a jornada de trabalho do Assistente Social para 

30 (trinta) horas semanais sem prejuízo da remuneração, e que por essa 

razão deve ser aplicada a legislação federal ao caso. Com a inicial vieram 

documentos. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. É cediço, nos termos 

do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida 

liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Atento às supramencionadas 

considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho 

que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os 

requisitos necessários para a concessão liminar. Conforme mencionado 

no relatório, pretende a Impetrante a redução de sua jornada de trabalho 

de 40h (quarenta horas) para 30h (trinta horas) semanais, sem a redução 

de seus proventos, conforme a aprovação da Lei Federal nº 12.317/2010 

que acrescentou o art. 5º-A à Lei nº 8.662/1993. Antes de analisar a 

questão, saliento que este juízo anteriormente manifestava entendimento 

de que era pertinente a aplicação do art. 5º-A da Lei nº 8.662/1993 aos 

servidores estatutários, todavia em razão dos recentes precedentes do 

STJ e do STF, modifiquei o meu posicionamento em consonância com as 

decisões superiores. O art. 5º-A da Lei nº 8.662/1993, que dispõe sobre a 

profissão dos Assistentes Sociais, regula que: “Art. 5º-A. A duração do 

trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais.” Contudo, o 

dispositivo de lei federal mencionado se refere aos profissionais regidos 

pelo regime celetista, diferentemente dos servidores estaduais que são 

regidos pelo regime estatutário. A questão acerca da jornada de trabalho 

dos servidores públicos diz respeito ao regime jurídico a eles aplicado. 

Nesse sentido, a norma que trata de reforma de regime jurídico de 

servidores públicos, notadamente quanto à redução de jornada de 

trabalho aplicável aos servidores estaduais deve ser de iniciativa do 

Chefe do Poder Executivo Estadual, conforme o disposto no art. 39, 

parágrafo único, II, “b” e “d” da Constituição do Estado de Mato Grosso. O 

STJ manifesta entendimento de que a fixação da jornada de trabalho do 

servidor público está sujeita ao interesse da Administração Pública, tendo 

em vista os critérios de conveniência e oportunidade no exercício de seu 

poder discricionário, e que a aplicação direta da Lei nº 12.317/2010 (art. 

5º-A da Lei nº 8.662/93) aos servidores públicos, traria o paradoxo de 

uma lei federal de iniciativa legislativa ser aplicável aos servidores 

estaduais, cuja iniciativa legislativa é atribuída ao Chefe do Poder 

Executivo (precedentes do STJ: EDcl no RMS 35.196/MS, ARESP 

637.721/MT, REsp 1.425.617/MT, REsp 1.480.208/PB). A vasta 

jurisprudência do STJ, inclusive em recentes manifestações, entende que 

a redução da jornada de trabalho sem a redução de proventos, conforme 

preceitua o dispositivo federal mencionado, só é aplicável aos 

empregados regidos pela CLT, vejamos: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA 

JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/2010. INAPLICABILIDADE. REGRAS 

APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. 

RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. 

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno 

interposto contra decisão monocrática publicada em 15/09/2016, que, por 

sua vez, dera provimento ao Recurso Especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do novo CPC. II. Na origem, trata-se de Mandado de 

Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato omissivo do 

Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, que deixou de reduzir a 

jornada de trabalho da impetrante a 30 (trinta) horas semanais, sem a 

redução de seus vencimentos, conforme determina a Lei 12.317/2010. III. 

Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 

5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a 

redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas 

semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os 

empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos 
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demais regimes jurídicos estatutários. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 

1.571.655/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 28/09/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.466.316/MT, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2016; AgRg 

nos EDcl no AREsp 637.721/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 09/11/2015; AgRg no REsp 1.480.208/PB, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/11/2015; RMS 

35.196/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 

19/12/2011. IV. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1620796/MT 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0216726-8, Relatora 

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, T2 - SEGUNDA TURMA, Julgamento: 

07/02/2017, Publicação: 15/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

APLICABILIDADE. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

JORNADA DE TRABALHO. 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. CARREIRA DE 

ASSISTENTE SOCIAL. LEI N. 8.662/93. APLICABILIDADE APENAS AOS 

EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - 

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação 

do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 1973. II - A Corte de origem apreciou todas as questões 

relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante 

apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento 

jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição 

ou obscuridade. III - A jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, 

para a carreira de assistente social, prevista pelo art. 5º-A da Lei n. 

8.662/93, incluído pela Lei n. 12.317/10, aplica-se, exclusivamente, aos 

profissionais submetidos ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT). Precedentes. IV - Recurso Especial parcialmente provido. (STJ, 

REsp 1695353/SP RECURSO ESPECIAL 2017/0160317-2, Relatora Ministra 

REGINA HELENA COSTA, T1 - PRIMEIRA TURMA, Julgamento: 07/11/2017, 

Publicação: 30/11/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. 

REGRA RESTRITA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. Esta Corte pacificou entendimento de que a norma 

inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluído pela Lei n. 12.317/2010, 

que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 

30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, 

vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho e não pelos demais regimes jurídicos estatutários 3. Agravo 

interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp 1490683/MT AGRAVO INTERNO 

NO RECURSO ESPECIAL 2014/0270103-9, Relator Ministro GURGEL DE 

FARIA, T1 - PRIMEIRA TURMA, Julgamento: 07/12/2017, Publicação: 

16/02/2018) Saliente-se que em decisão recente, no julgamento do Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 961.663/MT, o STF 

negou provimento ao agravo, mantendo a decisão agravada que 

determinava a aplicação da carga horária de 30 (trinta) horas semanais 

apenas para os assistentes sociais contratados pelo regime trabalhista, 

mas não para os servidores estatutários, assim ementado: Agravo 

regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 

3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. 

Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa 

reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos 

capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (ARE 961663 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 

Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 

DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018) O art. 7º da Lei Estadual nº 

7.554/2001, que dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do 

Desenvolvimento Econômico e Social, prevê a carga horária de 40h 

(quarenta horas) e 30h (trinta horas) semanais para os cargos de Técnico 

de Desenvolvimento Econômico e Social, atualmente denominado Analista 

de Desenvolvimento Econômico e Social, com as respectivas 

remunerações de acordo com a carga horária. Se a Impetrante ingressou 

na carreira com jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, a 

redução da carga horária implicaria na redução de proventos, uma vez 

que não é aplicável a norma federal contida no art. 5º-A da Lei nº 8.662/93 

aos servidores estatutários. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido 

liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestar as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1040251-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNY FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “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”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 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: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no 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, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado; consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012534-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MADALENA SILVINO DA SILVA PETERSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Não Obrigação de Fazer cumulada com 

Repetição de Indébito ajuizada por MADALENA SILVINO DA SILVA 

PETERSEN em face do ESTADO DE MATO GROSSO E MTPREV, 

objetivando a declaração de inexistência dos débitos não alcançados pela 

prescrição quinquenal, bem como os valores vincendos no decorrer do 

feito, e a consequente obrigação de não fazer correspondente a não mais 

incluir verbas de caráter indenizatório e eventual na base de cálculo da 

contribuição previdenciária dos servidores, com a condenação da 

repetição de indébito ao ressarcimento das contribuições cobradas 

indevidamente. A presente ação é uma obrigação de não fazer c/c 

repetição de indébito, a fim de cessar a cobrança realizada por parte do 

Estado de Mato Grosso a título de contribuições previdenciárias que 

estariam incidindo ilegalmente sobre valores de natureza indenizatória e/ou 

não habitual da Requerente. Alega que o art. 40, §3º da CF garante ao 

servidor o direito do recebimento da aposentadoria, que será calculada 

considerando as remunerações utilizadas como base para as 

contribuições do servidor. Argumenta que com o advento da Lei nº 

9.630/1998, a base de incidência das contribuições previdenciárias 

passou a corresponder a remuneração dos vencimentos do cargo efetivo 

com o acréscimo das vantagens pecuniárias permanentes instituídas por 

lei, bem como adicionais de caráter individual ou vantagens com ganhos 

habituais ou reajustes, da mesma forma que a LC nº 202/2004 dispôs que 

para efeitos de contribuição previdenciária, não se incluem na base de 

cálculo as verbas de caráter indenizatório. Pondera que a inclusão de 

verbas indenizatórias ou eventuais na base de cálculo da contribuição 

previdenciária se mostra indevida e passível de repetição do indébito em 

favor da Requerente. Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/80. 

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação às 

fls. 85/102. Resposta à contestação (fls. 105/110). Intimados a especificar 

provas, as partes nada postularam. Parecer do Ministério Público às fls. 

117/119, 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 Estado de Mato Grosso em sede de contestação. Alega a 

incompetência do juízo para julgar e processar a demanda, uma vez que o 

valor dado à causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos, e por essa razão a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é absoluta. Em que pese o valor atribuído à causa seja inferior ao 

teto estabelecido para a competência do juizado, em caso de procedência 

da ação, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, o 

que torna inviável a tramitação do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

razão pela qual rejeito a preliminar. Alega ainda a inépcia da inicial tendo 

em vista que a Requerente não especifica com clareza quais seriam as 

verbas afetadas pela retenção previdenciária indevida, alegando 

aleatoriamente que o fato tenha ocorrido sem citar um exemplo sequer. 

Saliento que essa preliminar se confunde com o mérito e será com ele 

analisado. Passo a análise do mérito. Conforme mencionado no relatório, 

argumenta a Requerente que os Requeridos estariam efetuando 

indevidamente o desconto previdenciário sobre verbas indenizatórias ou 

eventuais. A Requerente não delimita seus pedidos de forma a indicar 

quais descontos teriam sido efetuados indevidamente ou os seus valores, 

e sobre quais verbas, se limitando a dizer genericamente que há 

ilegalidade no desconto efetuado sobre parcelas indenizatórias ou 

eventuais. Não há a informação sobre qual verba teria se efetuado o 

desconto ilegal ou o limite de tempo em que o fato ocorreu, da mesma 

forma que não foram especificadas quais verbas indenizatórias ou 

eventuais seriam essas. O Código de Processo Civil preceitua que o 

pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC), admitindo a 

formulação de pedido genérico em algumas situações: Art. 324. O pedido 

deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, formular pedido genérico: I - 

nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens 

demandados; II - quando não for possível determinar, desde logo, as 

consequências do ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto ou 

do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 

O pedido genérico formulado na inicial não pode ser apreciado, pois não 

se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 324 do CPC. 

Nesse sentido o entendimento do E. TJMT: EMENTA –RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – INTERESSE E LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – PEDIDO 

CERTO E PEDIDO GENÉRICO - PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.1. Interesse de agir não se confunde com a existência do direito 

material que ampare a pretensão deduzida, o que seria mérito. 

Caracteriza-se o interesse de agir na imprescindibilidade de invocação da 

tutela jurisdicional posta pelo Estado à disposição dos sujeitos em lide, 

quando não obtêm estes auto composição. Pretendendo a parte discutir 

indébito em face de expurgos inflacionários, caracterizado está o 

interesse de agir da parte. Somente reside ausência de interesse de agir 

quando o provimento jurisdicional requerido não atender ao autor da 

demanda qualquer direito material ou moral.3. Existindo pedido genérico na 

inicial, decota-se da sentença esta parte para, de resto, consignar a 

obrigação de entrega dos documentos tão somente em relação ao 

contrato descrito na inicial, anotando-se o pedido certo e determinado, 

como o estabelecido no ordenamento processual civil.3. Sentença 

mantida, honorários devidos, majoração da verba, égide dos alcunhados 

‘recursais’. (Ap 22273/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 25/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO - ARTIGO 319, IV, 

DO CPC – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO EXATA E 

INTERESSE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO – INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL –CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não atendida as formalidades e constatada a literal ofensa 

ao artigo 319, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto processual da 

petição inicial do autor, escorreita a extinção dos presentes autos na 

forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. (Ap 149657/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida. 

(Ap 30864/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 

04/06/2018) Vale ressaltar, que ainda que o pedido seja genérico, deve 

conter especificações mínimas que permitam aos Requeridos identificarem 

corretamente a pretensão da Requerente, o que não ocorreu in casu. Ao 

juntar os holerites sem indicar ou delimitar os períodos a que 

supostamente teria direito ao ressarcimento das parcelas descontadas 

indevidamente, ou mesmo indicar sobre quais parcelas não deveria incidir 

o desconto, fica a cargo do juízo interpretar o que a Requerente pretende, 

o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, uma vez que o pedido 

não pode ser presumido. 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. 81 (ID 1634191). Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002087-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY INACIO COELHO ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Não Obrigação de Fazer cumulada com 

Repetição de Indébito ajuizada por ROSELY INACIO COELHO ROCHA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO E MTPREV, objetivando a declaração 

de inexistência dos débitos não alcançados pela prescrição quinquenal, 

bem como os valores vincendos no decorrer do feito, e a consequente 

obrigação de não fazer correspondente a não mais incluir verbas de 

caráter indenizatório e eventual na base de cálculo da contribuição 

previdenciária dos servidores, com a condenação da repetição de indébito 

ao ressarcimento das contribuições cobradas indevidamente. A presente 

ação é uma obrigação de não fazer c/c repetição de indébito, a fim de 

cessar a cobrança realizada por parte do Estado de Mato Grosso a título 

de contribuições previdenciárias que estariam incidindo ilegalmente sobre 

valores de natureza indenizatória e/ou não habitual da Requerente. Alega 

que o art. 40, §3º da CF garante ao servidor o direito do recebimento da 

aposentadoria, que será calculada considerando as remunerações 

utilizadas como base para as contribuições do servidor. Argumenta que 

com o advento da Lei nº 9.630/1998, a base de incidência das 

contribuições previdenciárias passou a corresponder a remuneração dos 

vencimentos do cargo efetivo com o acréscimo das vantagens 

pecuniárias permanentes instituídas por lei, bem como adicionais de 

caráter individual ou vantagens com ganhos habituais ou reajustes, da 

mesma forma que a LC nº 202/2004 dispôs que para efeitos de 

contribuição previdenciária, não se incluem na base de cálculo as verbas 

de caráter indenizatório. Pondera que a inclusão de verbas indenizatórias 

ou eventuais na base de cálculo da contribuição previdenciária se mostra 

indevida e passível de repetição do indébito em favor da Requerente. Com 

a inicial vieram os documentos de fls. 12/75. Devidamente citado, o Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 87/91. Resposta à 

contestação (fls. 94/98). Intimados a especificar provas, as partes nada 

postularam. Parecer do Ministério Público às fls. 105/110, 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 da preliminar levantada pelo Requerido Estado de 

Mato Grosso em sede de contestação. Alega ainda a inépcia da inicial 

tendo em vista que a Requerente não especifica com clareza quais seriam 

as verbas afetadas pela retenção previdenciária indevida, alegando 

aleatoriamente que o fato tenha ocorrido sem citar um exemplo sequer. 

Saliento que essa preliminar se confunde com o mérito e será com ele 

analisado. Passo a análise do mérito. Conforme mencionado no relatório, 

argumenta a Requerente que os Requeridos estariam efetuando 

indevidamente o desconto previdenciário sobre verbas indenizatórias ou 

eventuais. A Requerente não delimita seus pedidos de forma a indicar 

quais descontos teriam sido efetuados indevidamente ou os seus valores, 

e sobre quais verbas, se limitando a dizer genericamente que há 

ilegalidade no desconto efetuado sobre parcelas indenizatórias ou 

eventuais. Não há a informação sobre qual verba teria se efetuado o 

desconto ilegal ou o limite de tempo em que o fato ocorreu, da mesma 

forma que não foram especificadas quais verbas indenizatórias ou 

eventuais seriam essas. O Código de Processo Civil preceitua que o 

pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC), admitindo a 

formulação de pedido genérico em algumas situações: Art. 324. O pedido 

deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, formular pedido genérico: I - 

nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens 

demandados; II - quando não for possível determinar, desde logo, as 

consequências do ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto ou 

do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 

O pedido genérico formulado na inicial não pode ser apreciado, pois não 

se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 324 do CPC. 

Nesse sentido o entendimento do E. TJMT: EMENTA –RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – INTERESSE E LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – PEDIDO 

CERTO E PEDIDO GENÉRICO - PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.1. Interesse de agir não se confunde com a existência do direito 

material que ampare a pretensão deduzida, o que seria mérito. 

Caracteriza-se o interesse de agir na imprescindibilidade de invocação da 

tutela jurisdicional posta pelo Estado à disposição dos sujeitos em lide, 

quando não obtêm estes auto composição. Pretendendo a parte discutir 

indébito em face de expurgos inflacionários, caracterizado está o 

interesse de agir da parte. Somente reside ausência de interesse de agir 

quando o provimento jurisdicional requerido não atender ao autor da 

demanda qualquer direito material ou moral.3. Existindo pedido genérico na 

inicial, decota-se da sentença esta parte para, de resto, consignar a 

obrigação de entrega dos documentos tão somente em relação ao 

contrato descrito na inicial, anotando-se o pedido certo e determinado, 

como o estabelecido no ordenamento processual civil.3. Sentença 

mantida, honorários devidos, majoração da verba, égide dos alcunhados 

‘recursais’. (Ap 22273/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 25/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO - ARTIGO 319, IV, 

DO CPC – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO EXATA E 

INTERESSE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO – INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL –CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não atendida as formalidades e constatada a literal ofensa 

ao artigo 319, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto processual da 

petição inicial do autor, escorreita a extinção dos presentes autos na 

forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. (Ap 149657/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida. 

(Ap 30864/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 

04/06/2018) Vale ressaltar, que ainda que o pedido seja genérico, deve 

conter especificações mínimas que permitam aos Requeridos identificarem 

corretamente a pretensão da Requerente, o que não ocorreu in casu. Ao 

juntar os holerites sem indicar ou delimitar os períodos a que 

supostamente teria direito ao ressarcimento das parcelas descontadas 

indevidamente, ou mesmo indicar sobre quais parcelas não deveria incidir 

o desconto, fica a cargo do juízo interpretar o que a Requerente pretende, 

o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, uma vez que o pedido 

não pode ser presumido. Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Condeno a 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. 76 (ID 507114). Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012267-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINETE APARECIDA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Não Obrigação de Fazer cumulada com 

Repetição de Indébito ajuizada por ODINETE APARECIDA DE ANDRADE em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO E MTPREV, objetivando a declaração 

de inexistência dos débitos não alcançados pela prescrição quinquenal, 

bem como os valores vincendos no decorrer do feito, e a consequente 

obrigação de não fazer correspondente a não mais incluir verbas de 

caráter indenizatório e eventual na base de cálculo da contribuição 

previdenciária dos servidores, com a condenação da repetição de indébito 

ao ressarcimento das contribuições cobradas indevidamente. A presente 
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ação é uma obrigação de não fazer c/c repetição de indébito, a fim de 

cessar a cobrança realizada por parte do Estado de Mato Grosso a título 

de contribuições previdenciárias que estariam incidindo ilegalmente sobre 

valores de natureza indenizatória e/ou não habitual da Requerente. Alega 

que o art. 40, §3º da CF garante ao servidor o direito do recebimento da 

aposentadoria, que será calculada considerando as remunerações 

utilizadas como base para as contribuições do servidor. Argumenta que 

com o advento da Lei nº 9.630/1998, a base de incidência das 

contribuições previdenciárias passou a corresponder a remuneração dos 

vencimentos do cargo efetivo com o acréscimo das vantagens 

pecuniárias permanentes instituídas por lei, bem como adicionais de 

caráter individual ou vantagens com ganhos habituais ou reajustes, da 

mesma forma que a LC nº 202/2004 dispôs que para efeitos de 

contribuição previdenciária, não se incluem na base de cálculo as verbas 

de caráter indenizatório. Pondera que a inclusão de verbas indenizatórias 

ou eventuais na base de cálculo da contribuição previdenciária se mostra 

indevida e passível de repetição do indébito em favor da Requerente. Com 

a inicial vieram os documentos de fls. 14/45. Devidamente citado, os 

Requeridos não apresentaram contestação, conforme certidão de fl. 49. 

Intimados a especificar provas, as partes nada postularam. Parecer do 

Ministério Público às fls. 56/57, manifestando pelo prosseguimento do feito 

sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público. É o 

relatório. Decido. Tendo em vista a certidão de fl. 49, dando conta de que 

decorreu o prazo de citação sem apresentação de contestação, decreto a 

revelia dos requeridos, porém sem a aplicação de seus efeitos por força 

do disposto no art. 345, II do CPC. Conforme mencionado no relatório, 

argumenta a Requerente que os Requeridos estariam efetuando 

indevidamente o desconto previdenciário sobre verbas indenizatórias ou 

eventuais. A Requerente não delimita seus pedidos de forma a indicar 

quais descontos teriam sido efetuados indevidamente ou os seus valores, 

e sobre quais verbas, se limitando a dizer genericamente que há 

ilegalidade no desconto efetuado sobre parcelas indenizatórias ou 

eventuais. Não há a informação sobre qual verba teria se efetuado o 

desconto ilegal ou o limite de tempo em que o fato ocorreu, da mesma 

forma que não foram especificadas quais verbas indenizatórias ou 

eventuais seriam essas. O Código de Processo Civil preceitua que o 

pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC), admitindo a 

formulação de pedido genérico em algumas situações: Art. 324. O pedido 

deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, formular pedido genérico: I - 

nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens 

demandados; II - quando não for possível determinar, desde logo, as 

consequências do ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto ou 

do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 

O pedido genérico formulado na inicial não pode ser apreciado, pois não 

se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 324 do CPC. 

Nesse sentido o entendimento do E. TJMT: EMENTA –RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – INTERESSE E LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – PEDIDO 

CERTO E PEDIDO GENÉRICO - PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.1. Interesse de agir não se confunde com a existência do direito 

material que ampare a pretensão deduzida, o que seria mérito. 

Caracteriza-se o interesse de agir na imprescindibilidade de invocação da 

tutela jurisdicional posta pelo Estado à disposição dos sujeitos em lide, 

quando não obtêm estes auto composição. Pretendendo a parte discutir 

indébito em face de expurgos inflacionários, caracterizado está o 

interesse de agir da parte. Somente reside ausência de interesse de agir 

quando o provimento jurisdicional requerido não atender ao autor da 

demanda qualquer direito material ou moral.3. Existindo pedido genérico na 

inicial, decota-se da sentença esta parte para, de resto, consignar a 

obrigação de entrega dos documentos tão somente em relação ao 

contrato descrito na inicial, anotando-se o pedido certo e determinado, 

como o estabelecido no ordenamento processual civil.3. Sentença 

mantida, honorários devidos, majoração da verba, égide dos alcunhados 

‘recursais’. (Ap 22273/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 25/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO - ARTIGO 319, IV, 

DO CPC – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO EXATA E 

INTERESSE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO – INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL –CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não atendida as formalidades e constatada a literal ofensa 

ao artigo 319, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto processual da 

petição inicial do autor, escorreita a extinção dos presentes autos na 

forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. (Ap 149657/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida. 

(Ap 30864/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 

04/06/2018) Vale ressaltar, que ainda que o pedido seja genérico, deve 

conter especificações mínimas que permitam aos Requeridos identificarem 

corretamente a pretensão da Requerente, o que não ocorreu in casu. Ao 

juntar os holerites sem indicar ou delimitar os períodos a que 

supostamente teria direito ao ressarcimento das parcelas descontadas 

indevidamente, ou mesmo indicar sobre quais parcelas não deveria incidir 

o desconto, fica a cargo do juízo interpretar o que a Requerente pretende, 

o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, uma vez que o pedido 

não pode ser presumido. Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Condeno a 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. 46 (ID 1625209). Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010119-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE DE ARAUJO NISHYAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Não Obrigação de Fazer cumulada com 

Repetição de Indébito ajuizada por JUDITE DE ARAUJO MISHYAMA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO E MTPREV, objetivando a declaração 

de inexistência dos débitos não alcançados pela prescrição quinquenal, 

bem como os valores vincendos no decorrer do feito, e a consequente 

obrigação de não fazer correspondente a não mais incluir verbas de 

caráter indenizatório e eventual na base de cálculo da contribuição 

previdenciária dos servidores, com a condenação da repetição de indébito 

ao ressarcimento das contribuições cobradas indevidamente. A presente 

ação é uma obrigação de não fazer c/c repetição de indébito, a fim de 

cessar a cobrança realizada por parte do Estado de Mato Grosso a título 

de contribuições previdenciárias que estariam incidindo ilegalmente sobre 

valores de natureza indenizatória e/ou não habitual da Requerente. Alega 

que o art. 40, §3º da CF garante ao servidor o direito do recebimento da 

aposentadoria, que será calculada considerando as remunerações 

utilizadas como base para as contribuições do servidor. Argumenta que 

com o advento da Lei nº 9.630/1998, a base de incidência das 

contribuições previdenciárias passou a corresponder a remuneração dos 

vencimentos do cargo efetivo com o acréscimo das vantagens 

pecuniárias permanentes instituídas por lei, bem como adicionais de 

caráter individual ou vantagens com ganhos habituais ou reajustes, da 

mesma forma que a LC nº 202/2004 dispôs que para efeitos de 

contribuição previdenciária, não se incluem na base de cálculo as verbas 

de caráter indenizatório. Pondera que a inclusão de verbas indenizatórias 

ou eventuais na base de cálculo da contribuição previdenciária se mostra 

indevida e passível de repetição do indébito em favor da Requerente. Com 

a inicial vieram os documentos de fls. 14/84. Devidamente citado, o Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 90/115. Resposta à 

contestação (fls. 118/123). Intimados a especificar provas, as partes nada 
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postularam. Parecer do Ministério Público às fls. 132/135, 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 Estado 

de Mato Grosso em sede de contestação. No que tange a preliminar de 

prescrição, saliento que a própria Requerente delimita em seus pedidos a 

cobrança dos débitos não alcançados pela prescrição, ou seja, requer 

somente o pagamento das verbas anteriores ao quinquênio do ajuizamento 

da ação, razão pela qual a preliminar fica prejudicada. Alega ainda a 

inépcia da inicial tendo em vista que a Requerente não especifica com 

clareza quais seriam as verbas afetadas pela retenção previdenciária 

indevida, alegando aleatoriamente que o fato tenha ocorrido sem citar um 

exemplo sequer. Saliento que essa preliminar se confunde com o mérito e 

será com ele analisado. Passo a análise do mérito. Conforme mencionado 

no relatório, argumenta a Requerente que os Requeridos estariam 

efetuando indevidamente o desconto previdenciário sobre verbas 

indenizatórias ou eventuais. A Requerente não delimita seus pedidos de 

forma a indicar quais descontos teriam sido efetuados indevidamente ou 

os seus valores, e sobre quais verbas, se limitando a dizer genericamente 

que há ilegalidade no desconto efetuado sobre parcelas indenizatórias ou 

eventuais. Não há a informação sobre qual verba teria se efetuado o 

desconto ilegal ou o limite de tempo em que o fato ocorreu, da mesma 

forma que não foram especificadas quais verbas indenizatórias ou 

eventuais seriam essas. O Código de Processo Civil preceitua que o 

pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC), admitindo a 

formulação de pedido genérico em algumas situações: Art. 324. O pedido 

deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, formular pedido genérico: I - 

nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens 

demandados; II - quando não for possível determinar, desde logo, as 

consequências do ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto ou 

do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 

O pedido genérico formulado na inicial não pode ser apreciado, pois não 

se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 324 do CPC. 

Nesse sentido o entendimento do E. TJMT: EMENTA –RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – INTERESSE E LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – PEDIDO 

CERTO E PEDIDO GENÉRICO - PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.1. Interesse de agir não se confunde com a existência do direito 

material que ampare a pretensão deduzida, o que seria mérito. 

Caracteriza-se o interesse de agir na imprescindibilidade de invocação da 

tutela jurisdicional posta pelo Estado à disposição dos sujeitos em lide, 

quando não obtêm estes auto composição. Pretendendo a parte discutir 

indébito em face de expurgos inflacionários, caracterizado está o 

interesse de agir da parte. Somente reside ausência de interesse de agir 

quando o provimento jurisdicional requerido não atender ao autor da 

demanda qualquer direito material ou moral.3. Existindo pedido genérico na 

inicial, decota-se da sentença esta parte para, de resto, consignar a 

obrigação de entrega dos documentos tão somente em relação ao 

contrato descrito na inicial, anotando-se o pedido certo e determinado, 

como o estabelecido no ordenamento processual civil.3. Sentença 

mantida, honorários devidos, majoração da verba, égide dos alcunhados 

‘recursais’. (Ap 22273/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 25/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO - ARTIGO 319, IV, 

DO CPC – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO EXATA E 

INTERESSE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO – INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL –CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não atendida as formalidades e constatada a literal ofensa 

ao artigo 319, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto processual da 

petição inicial do autor, escorreita a extinção dos presentes autos na 

forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. (Ap 149657/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida. 

(Ap 30864/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 

04/06/2018) Vale ressaltar, que ainda que o pedido seja genérico, deve 

conter especificações mínimas que permitam aos Requeridos identificarem 

corretamente a pretensão da Requerente, o que não ocorreu in casu. Ao 

juntar os holerites sem indicar ou delimitar os períodos a que 

supostamente teria direito ao ressarcimento das parcelas descontadas 

indevidamente, ou mesmo indicar sobre quais parcelas não deveria incidir 

o desconto, fica a cargo do juízo interpretar o que a Requerente pretende, 

o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, uma vez que o pedido 

não pode ser presumido. Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Condeno a 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. 85 (ID 1510770). Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012271-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS ANTONIO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Não Obrigação de Fazer cumulada com 

Repetição de Indébito ajuizada por DENIS ANTÔNIO MACIEL em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO E MTPREV, objetivando a declaração de 

inexistência dos débitos não alcançados pela prescrição quinquenal, bem 

como os valores vincendos no decorrer do feito, e a consequente 

obrigação de não fazer correspondente a não mais incluir verbas de 

caráter indenizatório e eventual na base de cálculo da contribuição 

previdenciária dos servidores, com a condenação da repetição de indébito 

ao ressarcimento das contribuições cobradas indevidamente. A presente 

ação é uma obrigação de não fazer c/c repetição de indébito, a fim de 

cessar a cobrança realizada por parte do Estado de Mato Grosso a título 

de contribuições previdenciárias que estariam incidindo ilegalmente sobre 

valores de natureza indenizatória e/ou não habitual da Requerente. Alega 

que o art. 40, §3º da CF garante ao servidor o direito do recebimento da 

aposentadoria, que será calculada considerando as remunerações 

utilizadas como base para as contribuições do servidor. Argumenta que 

com o advento da Lei nº 9.630/1998, a base de incidência das 

contribuições previdenciárias passou a corresponder a remuneração dos 

vencimentos do cargo efetivo com o acréscimo das vantagens 

pecuniárias permanentes instituídas por lei, bem como adicionais de 

caráter individual ou vantagens com ganhos habituais ou reajustes, da 

mesma forma que a LC nº 202/2004 dispôs que para efeitos de 

contribuição previdenciária, não se incluem na base de cálculo as verbas 

de caráter indenizatório. Pondera que a inclusão de verbas indenizatórias 

ou eventuais na base de cálculo da contribuição previdenciária se mostra 

indevida e passível de repetição do indébito em favor do Requerente. Com 

a inicial vieram os documentos de fls. 14/82. Devidamente citado, os 

Requeridos não apresentaram contestação no prazo legal conforme 

certidão de fl. 86. Intimados a especificar provas, o Estado de Mato 

Grosso postulou pela juntada de documentos futuros e arguiu a preliminar 

de prescrição (fls. 90/93). Parecer do Ministério Público às fls. 96/97, 

manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial 

diante da ausência de interesse público. O Estado de Mato Grosso juntou 

os documentos de fls. 99/103. É o relatório. Decido. Tendo em vista a 

certidão de fl. 86, dando conta de que decorreu o prazo de citação sem 

apresentação de contestação, decreto a revelia dos requeridos, porém 

sem a aplicação de seus efeitos por força do disposto no art. 345, II do 

CPC. No que tange a preliminar de prescrição, saliento que o próprio 

Requerente delimita em seus pedidos a cobrança dos débitos não 
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alcançados pela prescrição, ou seja, requer somente o pagamento das 

verbas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, razão pela qual 

a preliminar fica prejudicada. Conforme mencionado no relatório, 

argumenta o Requerente que os Requeridos estariam efetuando 

indevidamente o desconto previdenciário sobre verbas indenizatórias ou 

eventuais. O Requerente não delimita seus pedidos de forma a indicar 

quais descontos teriam sido efetuados indevidamente ou os seus valores, 

e sobre quais verbas, se limitando a dizer genericamente que há 

ilegalidade no desconto efetuado sobre parcelas indenizatórias ou 

eventuais. Não há a informação sobre qual verba teria se efetuado o 

desconto ilegal ou o limite de tempo em que o fato ocorreu, da mesma 

forma que não foram especificadas quais verbas indenizatórias ou 

eventuais seriam essas. O Código de Processo Civil preceitua que o 

pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC), admitindo a 

formulação de pedido genérico em algumas situações: Art. 324. O pedido 

deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, formular pedido genérico: I - 

nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens 

demandados; II - quando não for possível determinar, desde logo, as 

consequências do ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto ou 

do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 

O pedido genérico formulado na inicial não pode ser apreciado, pois não 

se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 324 do CPC. 

Nesse sentido o entendimento do E. TJMT: EMENTA –RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – INTERESSE E LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – PEDIDO 

CERTO E PEDIDO GENÉRICO - PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.1. Interesse de agir não se confunde com a existência do direito 

material que ampare a pretensão deduzida, o que seria mérito. 

Caracteriza-se o interesse de agir na imprescindibilidade de invocação da 

tutela jurisdicional posta pelo Estado à disposição dos sujeitos em lide, 

quando não obtêm estes auto composição. Pretendendo a parte discutir 

indébito em face de expurgos inflacionários, caracterizado está o 

interesse de agir da parte. Somente reside ausência de interesse de agir 

quando o provimento jurisdicional requerido não atender ao autor da 

demanda qualquer direito material ou moral.3. Existindo pedido genérico na 

inicial, decota-se da sentença esta parte para, de resto, consignar a 

obrigação de entrega dos documentos tão somente em relação ao 

contrato descrito na inicial, anotando-se o pedido certo e determinado, 

como o estabelecido no ordenamento processual civil.3. Sentença 

mantida, honorários devidos, majoração da verba, égide dos alcunhados 

‘recursais’. (Ap 22273/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 25/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO - ARTIGO 319, IV, 

DO CPC – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO EXATA E 

INTERESSE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO – INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL –CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não atendida as formalidades e constatada a literal ofensa 

ao artigo 319, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto processual da 

petição inicial do autor, escorreita a extinção dos presentes autos na 

forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. (Ap 149657/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida. 

(Ap 30864/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 

04/06/2018) Vale ressaltar, que ainda que o pedido seja genérico, deve 

conter especificações mínimas que permitam aos Requeridos identificarem 

corretamente a pretensão do Requerente, o que não ocorreu in casu. Ao 

juntar os holerites sem indicar ou delimitar os períodos a que 

supostamente teria direito ao ressarcimento das parcelas descontadas 

indevidamente, ou mesmo indicar sobre quais parcelas não deveria incidir 

o desconto, fica a cargo do juízo interpretar o que o Requerente pretende, 

o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, uma vez que o pedido 

não pode ser presumido. 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. 83 (ID 1625188). 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

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000959-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MARIO VIEIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003878-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA ALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002656-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARVELINA NERIS DE ASSUNÇÃO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARVELINA NERIS DE ASSUNÇÃO OAB - MT6464/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004229-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK MORAES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015515-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA PATRICIA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002434-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002265-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CEZARINA PINTEL ZATTAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007897-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SOUZA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001610-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010090-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CERON BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002618-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000104-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA ARAUJO DE SOUZA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 
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dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005993-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ISABEL VITORIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005183-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA LINO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031103-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MOREIRA BATESSOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT11967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Determino ao Requerente a emenda 

da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos 

cópia integral da Ação Penal nº 403/2008 (Código 81707), que tramitou 

perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sob as penas da lei. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008311-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PIRES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010074-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005869-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ana Martinha Damacena (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040777-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA FRANCISCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE GOIÁS 

(IMPETRADO)

José Eudes Santos Malhado (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Centro Político Administrativo , em Cuiabá -MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando tão somente 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

FORD/FIESTA, ano/modelo 2013/2014, placas OBM-6265, renavam nº 

00536188866, 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001701-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDETE NUNES CORREIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001701-14.2016.8.11.0041 AUTOR(A): HILDETE NUNES CORREIA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Processo em ordem. Bloqueio de 

valores realizado via BACENJUD, conforme documento em anexo. Às 

providências da escrivania. Cuiabá, 28 de novembro de 2018 PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1026255-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DA CONCEICAO COSTA GODOY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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: 

1026255-42.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MARGARETH DA CONCEICAO 

COSTA GODOY EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte Requerente. 

Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 dias, 

esclarecendo qual ação/rito pretende intentar em face do Estado de Mato 

Grosso, uma vez que, em que pese tenha registrado a presente ação 

como Execução Contra a Fazenda Pública e tenha apresentado 

fundamento próprio de feito executivo, intitulou-a como Ação de Obrigação 

de Fazer, registrando pedidos próprios de ação ordinária. Cuiabá, 27 de 

novembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006192-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIL DE ARRUDA MACIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

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: 

1006192-64.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JOCIL DE ARRUDA MACIEL RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. 

Processo em ordem. Devolvo os Alvarás Judiciais Eletrônico devidamente 

assinados, conforme documento em anexo. Após, disponibilização do 

valor bloqueado judicialmente, passa a contar o prazo de 10 (dez) dias 

para a apresentação da competente prestação de contas. Prossiga-se o 

feito, expedindo-se o que for necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

novembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041051-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ANTONIO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CORREA OAB - 730.410.501-10 (REPRESENTANTE)

SEBASTIAO MOURA DA SILVA OAB - MT2863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040640-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO INTERESTADUAL DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO FREIRE DE MENDONCA OAB - DF50910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Presidente do Conselho Superior de Policia do Estado de Mato Grosso - 

Delegado Dr. Fernando Vasco Spinelli Pigozzi (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Faculto a emenda da inicial para 

que o impetrante colacione o ato coator, - ata da reunião-, onde consta 

registrado a manifestação dos componentes do referido Conselho que 

culminou na redação da decisão indeferitória.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898544 Nr: 28751-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDESON CANDIDO DA SILVA

 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

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701885 Nr: 36506-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JAIRA JABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - DEFIRO o pedido de dilação de prazo vindicado pelo autor.

2 - Após, intime-se para os fins do anterior despacho.

3 - Em sendo juntado novos documentos, intime-se a parte adversa bem 

como o Estado de Mato Grosso para a necessária manifestação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715408 Nr: 7330-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE JAVORESKI DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738575 Nr: 35154-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA

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

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

OAB:8575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743105 Nr: 40050-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE DIGLIANE PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744394 Nr: 41432-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARA RESENDE

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

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

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832749 Nr: 38318-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833894 Nr: 39266-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA WEBBER, MARIA CRISTINA DALOLIO, MARIA 

DO CARMO DE ALMEIDA, MARIA ELIENE LIMA DA SILVA, MARIA ESTELA 

BRITO DE ALMEIDA, MARIA GISELIA LIRA CARVALHO, MARILIS REGINA 

MAJSZAK MARCON, MARIA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA DE AGUIAR, 

MARIA SALETE KAFER, MARLI APARECIDA RODRIGUES, MAZILDA VIEIRA 

BECKHAUSER, MIRIAN MENDES, MONICA DE SOUSA ARAÚJO, KETHELEY 

LEITE FREIRE REY, LUCINEIDE DA SILVA, LONI STENZEI, LUZIA DE 

CAMPOS RODRIGUES

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922298 Nr: 44775-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIZE LUIZA PINHEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018258 Nr: 31050-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTHER LUCIA DA SILVA ASSUMPÇÃO DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725281 Nr: 20999-82.2011.811.0041

 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: EDENILDO SANTANA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:216470, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:
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 Certifico que o recurso de apelação foi apresentado tempestivamente 

pela parte requerida. Que intimo a parte requerente para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040777-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA FRANCISCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE GOIÁS 

(IMPETRADO)

José Eudes Santos Malhado (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: 

1040777-74.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: SONIA REGINA FRANCISCO 

IMPETRADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE 

GOIÁS, JOSÉ EUDES SANTOS MALHADO Vistos e etc. Sonia Regina 

Francisco impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra 

suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente do Departamento 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um 

provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo, quanto ao 

exercício de 2018, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito 

impostas. Alega que é proprietário do veículo marca/modelo FORD/FIESTA, 

ano/modelo 2013/2014, placas OBM-6265, renavam nº 00536188866 que 

ao tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do 

Veículo), tomou conhecimento da existência de multas no prontuário do 

veículo, sendo-lhe, consequentemente, negada a emissão do 

correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego regular. 

Relata, ainda, que está impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a 

autoridade coatora está vinculando o ato de tal procedimento 

administrativo com os pagamentos das multas existentes. Entretanto, 

informa que em nenhum momento recebeu qualquer notificação dos autos 

de infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. Diante do que 

expôs, requer em sede liminar a concessão da ordem mandamental para 

determinar a autoridade coatora a proceder com o licenciamento anual de 

seu veículo, sem o pagamento prévio das multas pré-existentes. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, 

preceitua que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, verifico estar 

presente o fundamento relevante para o acolhimento da liminar, pois, 

segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento do veículo marca/modelo FORD/FIESTA, ano/modelo 

2013/2014, placas OBM-6265, renavam nº 00536188866, 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, 27 de novembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023372-25.2018.8.11.0041

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 DO 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: 

1023372-25.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SKY SERVICOS DE BANDA 

LARGA LTDA. RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência proposta por SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. em face do ESTADO DO MATO 

GROSSO. A Requerente aduz, em síntese, a nulidade da decisão 

administrativa proferida no bojo do processo administrativo instaurado em 

seu desfavor, sustentando a ausência de comprovação mínima das 

supostas infrações e a inexistência de ofensa à legislação consumerista. 

Afirma, ainda, que houve exacerbação da autoridade administrativa por 

ocasião do arbitramento do valor da multa, o que só vem a corroborar a 

ilegalidade do ato combatido. Em razão do exposto, pugna pela concessão 

de tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa 

administrativa até o julgamento do mérito da ação. A inicial veio instruída 

com documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Quanto ao pedido de 

tutela de urgência, o artigo 300 do CPC assim dispõe: “a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. No 

caso em análise, apesar dos argumentos deduzidos pela parte 

Requerente, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado, necessária à concessão da tutela de 

urgência. Prima facie, do cotejo da documentação apresentada com a 

petição inicial vislumbra-se a aparente observância aos princípios do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo 

indícios de violação legal no tocante a estes aspectos. No que concerne à 

alegação de inexistência de violação à legislação consumerista, 

depreende-se dos que a autoridade administrativa entendeu que houve 

ilegalidade na prática adotada pela Requerente, importando em ofensa à 

legislação consumerista, justificando, desse modo, a aplicação da pena de 

multa prevista na legislação. Do mesmo modo, não vislumbro, ao menos 

nessa seara de cognição sumária, a existência de exorbitância ou 

ausência de critérios na aplicação da multa, na medida em que 

aparentemente foram observados os critérios de dosimetria previstos em 

lei, em consonância com a legislação de regência, não havendo indícios 

patentes de ilegalidade ou inconstitucionalidade que permitam, nesse 

momento, a ingerência do Poder Judiciário sobre a discricionariedade 

administrativa. No tocante aos demais aspectos atinentes à higidez da 

autuação, entendo que qualquer manifestação deste juízo a respeito de tal 

tópico importaria em prejulgamento, razão pela qual as demais alegações 

deverão ser analisadas por ocasião do julgamento do mérito, sopesando 

os argumentos a serem apresentados pelo Requerido em sua defesa com 

os contra-argumentos da Requerente em sede de impugnação, de modo a 

estabelecer adequadamente a dialética necessária ao esclarecimento dos 

fatos. Destarte, por que ausente a probabilidade do direito alegado, é de 

rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Isto posto, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. Faculto à parte Requerente o depósito 
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integral em dinheiro do valor do débito atualizado para fins de suspensão 

de sua exigibilidade, nos moldes do artigo 151, II, do Código Tributário 

Nacional e da Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 2016, por 

meio do qual o Requerido manifesta expresso desinteresse na conciliação 

ou autocomposição, deixo de designar audiência para esta finalidade, em 

homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040513-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENER BARBOSA NAZARENO EGUAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

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: 

1040513-57.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: RENER BARBOSA NAZARENO 

EGUAL IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Rener Barbosa 

Nazareno Egual impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar 

contra suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, 

postulando um provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do 

veículo, quanto ao exercício de 2018, sem a exigência do recolhimento das 

multas de trânsito impostas. Alega que é proprietário do veículo 

marca/modelo VW/GOL, ano/modelo 2008/2009, placas NIZ-5707, renavam 

nº 00973773170 que ao tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento da existência de multas 

no prontuário do veículo, sendo-lhe, consequentemente, negada a 

emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego 

regular. Relata, ainda, que está impossibilitado de obter o licenciamento, 

vez que a autoridade coatora está vinculando o ato de tal procedimento 

administrativo com os pagamentos das multas existentes. Entretanto, 

informa que em nenhum momento recebeu qualquer notificação dos autos 

de infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. Diante do que 

expôs, requer em sede liminar a concessão da ordem mandamental para 

determinar a autoridade coatora a proceder com o licenciamento anual de 

seu veículo, sem o pagamento prévio das multas pré-existentes. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, recebo a emenda 

da inicial. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, preceitua que ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Pelos documentos 

trazidos com a exordial, verifico estar presente o fundamento relevante 

para o acolhimento da liminar, pois, segundo ponderado, a autoridade 

coatora não providenciou a prévia notificação ao impetrante sobre a multa 

existente. Saliento que é assegurado a todos o direito constitucional de se 

defender das multas impingidas, utilizando-se de recursos administrativos 

e judiciais, antes de qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: 

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento do veículo marca/modelo VW/GOL, ano/modelo 2008/2009, 

placas NZI-5707, renavam nº 00973773170, cor predominante PRETA, 

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, 28 de novembro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015258-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE AVELINO DE SOUZA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM OAB - MT22312/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - 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: 

1015258-97.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WALLACE AVELINO DE SOUZA 

FERRAZ RÉU: DETRAN - MATO GROSSO Vistos. Verifica-se dos autos 

que, instado a comprovar a sua hipossuficiência por meio de hollerith e 

cópia da sua declaração de IRPF, o autor colacionou os documentos 

relacionados aos proventos da sua pessoa física e informou que foi 

exonerado do cargo em comissão que anteriormente exercia, sendo que 

sua única fonte de renda atual é a empresa Horácio Restaurante, 

localizado as margens da Rodovia Emanuel Pinheiro. Pois bem. Em que 

pese a parte autora tenha comprovado que não exerce mais o cargo 

comissionado, não trouxe aos autos qualquer prova dos rendimentos 

oriundos do Restaurante do qual se diz proprietário. Saliento que fora 

oportunizado ao requerente o direito de demonstrar que, apesar dos 

proventos/rendimentos recebidos, o pagamento das custas processuais e 

da taxa judiciária poderia acarretar prejuízo em seu sustento, porém, este 

não o fez de modo satisfatório, deixando de carrear aos autos os 

comprovantes do rendimento decorrente da empresa de sua propriedade 

e as despesas mensais permanentes que atestassem a alegada 

hipossuficiência econômica, o que impõe o indeferimento do pedido de 

assistência judiciária gratuita. E para corroborar o entendimento adotado, 

colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM 

RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, 

podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar 

elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice 

na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na 

hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de 

concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se 

convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de 

presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta 

Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 

990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 22/03/2017) Ressalto, por oportuno, que o benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita não se traduz como regra, mas sim 

exceção processual prevista pela legislação com a finalidade de 
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assegurar o acesso das partes em estado de miserabilidade à prestação 

jurisdicional, o que, nem ao largo, se configura no caso presente. Ao 

arremate, destaco que o instituto da Assistência Judiciária Gratuita não 

pode ser banalizado a ponto de fomentar a proliferação de lides 

aparentemente temerárias - não que seja o caso dos autos –, na medida 

em que isenta a parte Requerente dos ônus sucumbenciais em caso de 

insucesso da pretensão deduzida, cabendo lembrar que em caso de 

procedência da ação o valor despendido a título de adiantamento das 

custas processuais e da taxa judiciária será ressarcido ao Requerente 

pela parte vencida, ao final do processo. Dessa forma, tendo em vista a 

não comprovação da hipossuficiência econômica ou do estado de 

miserabilidade pelos Requerentes, INDEFIRO o seu pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil. Todavia, com o objetivo de não inviabilizar o seu acesso à 

jurisdição, faculto-lhes o parcelamento das custas processuais em até 06 

(seis) meses, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. Intimem-se. 

Cuiabá, 28 de novembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040374-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro OAB - MT0015074A (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT0015370A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos 

Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1040374-08.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: VERDE TRANSPORTES LTDA 

IMPETRADO: PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DO 

SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

AGER MT Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

VERDE TRANSPORTES LTDA em face da DECISÃO de ID, que deferiu a 

liminar pretendida na ação mandamental autorizar a exploração das linhas 

de código 098-1-1-00 - Cuiabá x Alta Floresta, Alta Floresta x Cuiabá e 

código 038-1-1-00 - Cuiabá x Guarantã do Norte, Guarantã do Norte x 

Cuiabá. Aduz, em síntese, que questão cinge-se em aferir se a legalidade 

do ato administrativo que revogou os prolongamentos das linhas de código 

098-1-1-00 - Cuiabá x Alta Floresta, Alta Floresta x Cuiabá e código 

038-1-1-00 - Cuiabá x Guarantã do Norte, Guarantã do Norte x Cuiabá, até 

então operadas pela impetrante/embargante. Afirma que há omissão na 

parte dispositiva da decisão visto que não constou a expressão “e seus 

prolongamentos até o Município de Rondonópolis”. Assim, pugna pelo 

acolhimento das razões expostas nos presentes Embargos, para corrigir a 

omissão apontada. É o relatório. Fundamento e decido. Como é cediço, os 

Embargos de Declaração tem por escopo sanar a existência de omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material contido na decisão judicial, 

admitindo-se, em caráter excepcional, a alteração do julgado, caso 

configurado erro de julgamento decorrente de um dos vícios citados. O 

impetrante/embargante, sob a alegação de omissão, pugna pelo 

acolhimento dos embargos opostos para que constou a expressão “e 

seus prolongamentos até o Município de Rondonópolis. Pois bem, 

conforme exposto pelo próprio embargante/impetrante na peça dos 

embargos, a suspensão do ato coator que revogou os prolongamentos 

pressupõe a autorização para a continuidade da operação nos termos do 

status quo ante, tornando a autorização para a exploração nos moldes 

anterior uma consequência lógica, sendo desnecessária a alteração da 

decisão. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, 

REJEITO-LHES, mantendo incólume a sentença embargada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015229-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI FERREIRA BOTELHO (IMPETRANTE)

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:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR ENEAS CORREA DE FIGUEIREDO JUNIOR 

SECRETARIO ADJUNTO DE JUSTIÇA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015229-47.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: UESLEI FERREIRA BOTELHO 

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR ENEAS CORREA DE FIGUEIREDO 

JUNIOR SECRETARIO ADJUNTO DE JUSTIÇA Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por UESLEI 

FERREIRA BOTELHO em face de ato do SECRETARIO ADJUNTO DE 

JUSTIÇA – SEJUDH/MT, objetivando a concessão de medida liminar para 

que seja determinada a sua remoção para a Unidade Prisional de Barra do 

Garças. Com a inicial vieram os documentos em anexo. O impetrante foi 

intimado para apresentar a cópia integral do processo administrativo que 

culminou com o indeferimento do seu pedido de remoção. Posteriormente, 

impetrante peticionou requerendo a desistência da ação mandamental. É o 

relatório. Fundamento e decido. A desistência da ação é faculdade 

concedida ao autor que, após interpor a ação, resolve não prosseguir no 

andamento do feito. Diante do exposto, homologo por sentença, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da impetrante, 

extinguindo os autos sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

VIII, do CPC. Isento de custas e honorários eis que incabíveis na espécie. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020133-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ BORGES DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012760-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018752-38.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SONILTE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018746-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILEIDE GILFRIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035845-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO CANAVARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/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, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005438-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos e etc. 

Cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005443-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos e etc. 

Cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039762-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERGUES BARROSO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, e 

consoante fundamentação supra, INDEFIRO o provimento antecipatório. 

Por outro lado, defiro a gratuidade da justiça, vez que presentes os 

requisitos legais. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 

183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no 

prazo legal e, após, cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1039989-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, e ante a ausência de fundamento 

relevante que o caso denota, INDEFIRO a liminar vindicada. Cite-se o 

Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal e, após, cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022383-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER RESENDE MARTINS (AUTOR(A))

CLAUDIA MICHELS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES OAB - SP83161 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

ausente o periculum in mora, INDEFIRO o provimento antecipatório. Cite-se 

o INTERMAT para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal. 

Com a defesa, vistas aos Requerentes para impugnarem no prazo legal e, 

após, cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013636-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012192-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022751-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H.O. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIA CHRISTIANE MEIRA DE MOURA OAB - GO33089 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMA SENHORA SUPERVISORA DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

E SUPORTE AO CLIENTE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

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: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

exposta, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora 

que proceda com a liberação das mercadorias descritas nas objeto dos 

Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº 1135957-4 (ID nº 14369847), 

independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por 

derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista 

do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015, por estar em consonância 

com a Súmula nº 323, do STF. Intimem-se. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018774-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICCI - RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ROBERT RABELO ANTUNES OAB - RO4584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Posto Fiscal da Administração Tributária do Estado do Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

exposta, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora 

que proceda com a liberação as mercadorias apreendidas constantes no 

termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1127265 (ID nº 3299534), bem 

como do seu veículo marca/modelo Mercedes Benz 1214, ano/modelo 

1995/1995, cor branca, placa JXA-4955, chassi nº 9BM3840D4SBO35878, 

independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por 

derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista 

do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015, por estar em consonância 

com a Súmula nº 323, do STF. Intimem-se. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018975-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA CORREA PAILO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO EM POSTO FISCAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

exposta, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora 

que proceda com a liberação as mercadorias apreendidas constantes no 

termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1127373-0 (ID nº 3318003), 

independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por 

derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista 

do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015, por estar em consonância 

com a Súmula nº 323, do STF. Intimem-se. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028949-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEY ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (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: Tem por finalidade a intimação da parte 

autora, para querendo Impugnar a Contestação. OBSERVAÇÃO : O 

processo está integralmente disponibilizado pelo sistema PJe no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025226-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO NEREU MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005444-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: 1003045-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DAS GRACAS DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: 1036206-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BEZERRA DE BARROS (AUTOR(A))

CLEBERSON RAMOS PEREIRA (AUTOR(A))

JANAYNA GRAYCE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005440-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: 1036825-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA HAKIM OAB - SP130783 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035928-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BENEDITO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO OAB - MT24216/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Coronel PM MARCOS VIEIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029882-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUES DE BARROS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO(A))

BRUNO FRANCA FERREIRA OAB - MT19154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032467-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025248-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM MILHOMEM KAZY SOM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ORIONE NETO OAB - MT3606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora 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: Boa Esperança , em Cuiabá -MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR 

pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010442-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LB CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE COSTA POSSARI OAB - MT0017643A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Centro Político Administrativo , em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a 

do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a 

presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. 

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, 

manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me 

os autos conclusos para sentença. Intimem-se.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007430-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HENRIQUE LUIZON OAB - SP0160903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: jardim shancri-lá , em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: ISTO 

POSTO, ante as razões acima aduzidas, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA vindicada. Cite-se a Requerida para, querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal e, após, cls. 

para sentença. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018197-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FARIAS DE ALMEIDA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA BARROS COIMBRA OAB - GO32395 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO: 1018197-50.2018.8.11.0041 

(PJE 4) DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a requerente noticia o descumprimento da ordem liminar, 

ID: 14672803, a qual determina que a autoridade indigitada coatora 

proceda com o imediato licenciamento do ano de 2018, relativo aos 

veículos objetos dos autos sem o embaraço de qualquer problema 

existente no banco de dados da autarquia estadual, até ulterior julgamento 

de mérito deste writ. . Pois bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o 

seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica 

Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente 

CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 

da ordem, determino a intimação pessoal do requerido, PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN 

- MT, para cumprir imediatamente a decisão judicial no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, advertindo-o das sanções civis, penais e administrativas que 

poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o 

Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária a ser 

bloqueada via BACEN JUD da conta bancária da autoridade, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de desobediência (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

delito de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intime-se. Cumpra-se, com urgência devendo ser por OFICIAL 

PLANTONISTA. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024317-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT0011548A-O (ADVOGADO(A))

ACY GOMES DE MOURA OAB - MT0020565A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1024317-46.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Defiro o Pedido de ID: 10804458, no tocante a habilitação do 

novo patrono. No mais, determino o prosseguimento do feito. Intime-se a 

parte autora para apresentar à impugnação a contestação. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040787-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para RECOLHER, 

por meio de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o 

valor referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de 

diligência no Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT.. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 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: 1039499-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIG MERCADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUENDEL ROLIM WENDER OAB - MT10858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Não obstante os termos da r. 

decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Fazendária, existe nestes autos 

eletrônicos, pedido de reconsideração endereçado ao mesmo Juízo, que 

ainda não foi apreciado. Posto isto, DETERMINO a devolução dos autos 

para a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública, para que Sua 

Excelência analise o citado pedido de reconsideração da sua decisão.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941631 Nr: 55538-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE JORGE HOTELARIA LTDA EPP, DE JORGE 

HOTELARIA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 
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DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA 

SEFAZ-MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MITSUO YABUMOTO - 

OAB:18.645/MT, TAINAH ELITA DE ARRUDA LASMAR WIEDTHEUPER - 

OAB:OAB/MT 14.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o desarquivamento dos autos, impulsiono com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851384 Nr: 54343-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BEDIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JERONIMO GONGO - 

OAB:MT-10.217, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - OAB:9672-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051304 Nr: 47084-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DE LARA COSTA, ELIZANGELA TEREZINHA 

PEDROSO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO BENEDICTO DE AMORIM 

VALIM FRANCO - OAB:14147, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058528 Nr: 50269-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DA ROSA CARRARO

 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 OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059376 Nr: 50713-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA BOM DESPACHO CAMPOS ALENCAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY MARIA DA CRUZ 

MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 873625 Nr: 12308-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON CUSTODIO BRUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO proc fed - OAB:

 Vistos, etc.

 Conquanto o autor tenha pedido o reestabelecimento do beneficio, fl.156, 

isso já foi concedido na sentença, juntamente com o pagamento do 

retroativo do período da cessação indevida.

 Assim, intime-se o INSS da sentença, para que efetue o cumprimento.

Após, ao TJ para analise do apelo.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 989907 Nr: 18474-88.2015.811.0041

 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: THALLES DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO LOPES - 

OAB:PROC. MUNICÍPIO

 ISTO POSTO, diante da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE a 

ação para determinar a expedição do “Habite-se” independentemente do 

pagamento do ISSQN, bem como para declarar a nulidade do crédito 

tributário retratado pelo lançamento nº. 14033784630. Via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno o Município a reembolsar o 

valor das despesas processuais adiantadas pela parte autora, bem como, 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, consoante art. 85 do CPC.Por derradeiro, ao E. TJMT para 

reexame necessário.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 345928 Nr: 16295-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRRDS, WANTUIL ANASTÁCIO DA SILVA, MDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 

DE CUIABÁ - MT, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT

 Vistos, etc.

À vista da legislação pertinente, homologo os cálculos de fl. 336/341, e 

julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, c/c 

910 § 1, ambos do NCPC/2015.

Após, expeça-se ofício requisitório ao Presidente do E. Tribunal do Estado 

de Mato Grosso, a fim de que seja determinada a formação do precatório, 

consoante o disposto no art. 910, § 1, do NCPC/2015, encaminhando-se 

em anexo toda a documentação pertinente, inclusive esta decisão.

No mais, verifica-se que o acordão de fls. que transitou em julgado, tinha 

como obrigação de fazer a determinação de implantação de pensão 

mensal no valor equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo a cada um 

dos exequentes até que completem 25 (vinte cinco) anos.
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Desta forma, intime-se o Município de Cuiabá para no prazo de 05 (cinco) 

dias comprovar a implantação da pensão mensal aos exequentes.

Intimem-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1009415 Nr: 27338-18.2015.811.0041

 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: ELAINE RIBEIRO CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, PROCURADOR GERAL FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - OAB:2139175 PF/MT

 Assim sendo, diante do descumprimento da ordem, determino pela ultima 

vez a intimação pessoal do Impetrado, SENHOR GERENTE EXECUTIVA DO 

INSS, bem como, da Procurador Geral Federal no Estado de Mato Grosso, 

para cumprirem imediatamente a decisão judicial no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas 

que poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e 

o Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária de 

R$300,00 (trezentos reais), a ser bloqueada via BACEN JUD da conta 

bancária das autoridades, além do encaminhamento à DEPOL mais próxima 

do Fórum, para lavratura de Termo Circunstanciado, por delito de 

desobediência (art. 330 do Código Penal), além de remeter os autos ao 

Ministério Público para apuração de delito de improbidade administrativa, 

previsto no art. 11, II, da Lei 8.429/1992.Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1096378 Nr: 9003-14.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR BEATRIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 Assim sendo, ACOLHO EM PARTE as alegações dos embargos à 

execução, julgando-os parcialmente procedentes, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do NCPC, para reconhecer excesso na execução em apenso 

(cód. 715555), e determinar sejam os cálculos refeitos, nos moldes 

abaixo.Valor base: o abono permanência deverá ser pago correspondente 

ao período entre 17/10/2009 a maio/2013, sendo que os juros de mora 

incidirão no percentual da caderneta de poupança, desde a citação até o 

efetivo pagamento, e a correção monetária fluirá pelo IPCA, desde a data 

em que cada pagamento era devido.Remeta-se o feito à Contadoria 

Judicial para atualização.Tendo em vista que houve sucumbência 

recíproca, condeno a parte Embargada ao pagamento de metade das 

custas processuais e também ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo, por equidade, em R$500,00, nos termos do art. 85 do 

CPC.Quanto ao Embargante, fica isento do pagamento das custas 

proporcionais, por expressa disposição legal, mas condenado a arcar com 

os honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$500,00, nos 

termos do art. 85 do CPC.Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se 

o trânsito em julgado destes Embargos e arquive-se.Após a atualização 

dos cálculos, junte-se cópia desta decisão e dos cálculos da contadoria 

nos autos principais, cód. 725555.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 

de novembro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1096378 Nr: 9003-14.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR BEATRIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 EXECUÇÃO

CÓDIGO: 1096378

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

 Tendo em vista que nos autos principais (cód. 725555) o Município, ora 

Embargante, concorda com os cálculos apresentados pela Exequente, 

intime-se a Fazenda Pública Municipal para que, em 05 dias, esclareça se 

houve desistência dos presentes Embargos, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1096378 Nr: 9003-14.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR BEATRIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 Vistos em correição.

 Abro vistas ao Ministério Público para que se manifeste nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1096378 Nr: 9003-14.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR BEATRIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 Vistos.

 Apensar ao principal.

 Após, intime-se o (a) embargado (a) para impugnar os embargos no 

prazo legal.

Cumpra-se.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008052-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

andre castrillo (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 1008052-32.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/03/2018 17:37:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANDRE CASTRILLO CPF Nº 209.615.881-87 CDA's 

Nºs 2014/1009235; 2015/1135170; 2016/1304534 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.31.006.0376.002 VALOR DA CAUSA: R$ 9.501,67 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... I. CERTIFIQUE-SE sobre o 

cumprimento do despacho inicial (ID 15091100), proferido em 31/08/2018, 
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anexando o AR eventualmente expedido, CERTIFICANDO-SE sobre a 

efetivação ou não da citação da Parte Executada, bem como quanto ao 

seu comparecimento espontâneo em 03/10/2018 (ID 03/10/2018). II. Após, 

ante a real possibilidade do crédito executado já estar quitado 

administrativamente, face à juntada pela Parte Executada dos documentos 

de ID 15421364 (Termo de Conciliação – Mutirão setembro/2018 e 

Comprovante de Pagamento R$ 6.484,34-), DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Procuradoria Municipal Fiscal imediatamente, para se manifestar quanto ao 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, no prazo de QUINZE 

DIAS, sob pena de presunção de reconhecimento da quitação do crédito 

executado nestes autos eletrônicos e consequente extinção desta 

Execução Fiscal. III. Decorrido o prazo acima COM ou SEM a manifestação 

da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão. IV. 

INTIME-SE imediatamente as Partes (PJe e DJe). V. PUBLIQUE-SE para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/015. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 731093 Nr: 27204-30.2011.811.0041

 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: BUNGE ALIMENTOS S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO SCHMIDT JÚNIOR - 

OAB:6878 - SC, CAROLINA DESTRI CABRAL - OAB:28969/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos 

formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de 

Antecipação de Tutela ajuizada por BUNGE ALIMENTOS S/A em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, resolvendo, com isso, o mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, apenas para determinar que a multa aplicada na NAI 

nº 38341001000013200914 seja reduzida, devendo o percentual da 

penalidade descrita no art. 45, IV, “j”, da Lei 7.098/98 (100%) incidir sobre 

o valor do tributo, e não sobre o valor da operação, acrescido dos 

consectários legais.Condeno o requerido no pagamento da verba 

honorária, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito 

econômico, com fundamento no artigo 85, §2º, incisos I a IV, e § 3º, III, 

ambos do NCPC.Custas processuais previamente recolhidas.Esta 

sentença está sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do 

CPC.Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, 

remetendo-se os autos à Corte de Justiça Mato-grossense para reexame 

necessário.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 726514 Nr: 22326-62.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO SCHMIDT JÚNIOR - 

OAB:6878 - SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Costa Santos 

Borralho (PROC ESTADO) - OAB:3.607-MT

 EX POSITIS, JULGO PROCEDENTES OS PLEITOS os pleitos formulados na 

Ação Cautelar Inominada C/C Pedido de Concessão de Medida Liminar 

para Caução Antecipada de Débitos Tributários ajuizada por BUNGE 

ALIMENTOS S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, resolvendo, 

com isso, o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para receber a Carta 

de Fiança Bancária 100411060055700, emitida pelo Banco Itáu S/A, com 

prazo de vigência indeterminado e atualizável pela SELIC, no valor de R$ 

12.000.000,00, como garantia para o pagamento do débito tributário 

formalizado por intermédio da NAI nº 38341001000013200914, tornando, 

por consequência, definitiva a liminar deferida às fls. 74/75.Condeno o 

requerido no pagamento da verba honorária, que arbitro, por apreciação 

equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, 

§2º, incisos I a IV, e § 8º, ambos do NCPC.Determino o desentranhamento 

da Carta de Fiança Bancária 100411060055700, a qual deverá ser 

entregue à parte requerente, mediante cópia e recibo nos autos.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, desapensem-se e arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1003124 Nr: 24792-87.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, GLOBAL VILLAGE 

TELECOM LTDA, AMOS GENISH, GUSTAVO PINTO GACHINEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JR. - OAB:7683, SACHA CALMON NAVARRO COELHO - OAB:9007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

OS PLEITOS formulados nestes autos, com resolução de mérito, nos 

termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, 

inciso I, do CPC, determinando, por consequência, o regular 

prosseguimento da Execução Fiscal em apenso, Proc. nº 

435-77.2014.811.0041 – Cód. 858483, para a qual deverá ser trasladada 

cópia desta sentença.CONDENO os embargantes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com 

fundamento no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.Esta sentença não está 

sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das 

hipóteses versadas no art. 496 do CPC .Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado, desapensem-se os autos e arquive-se 

este feito, observando as formalidades de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49499 Nr: 3321-81.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO VICARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO DA 

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, trazer 01(UMA) cópia da inicial e depositar o valor de 

R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado.

Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça JORGE ELIAS DOS SANTOS, Banco do Brasil, Agência 

2128-8, Conta Corrente: 30354-2, CPF: 632.418.381-53, não podendo ser 

efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os 

mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49498 Nr: 3320-96.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO VICARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO DA 

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT, 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, trazer 01(UMA) cópia da inicial e depositar o valor de 

R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado.

Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça JORGE ELIAS DOS SANTOS, Banco do Brasil, Agência 

2128-8, Conta Corrente: 30354-2, CPF: 632.418.381-53, não podendo ser 

efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os 

mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38683 Nr: 598-89.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919, LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - 

OAB:OAB/MT 18.723, LUÍZA BORGES SILVA THÉ FREIRE - 

OAB:OAB/MT 11.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49526 Nr: 3334-80.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE POSSENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO DA 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Cesar 

Leitão - OAB:13.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ POSSENTI, 

devidamente qualificado, contra ato do SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – 

SEMA-MT, objetivando a concessão da medida liminar “(...) para que se 

determine o reconhecimento das nulidades do processo administrativo n. 

364.998/2009, ante as provas pré-constituídas e a evidente ocorrência 

das matérias de ordem pública com a consumação da prescrição, sendo 

estas: i) a consumação da prescrição intercorrente estando o processo 

administrativo absolutamente paralisado por mais de três anos entre 

11/06/2013 e 01/07/2016; ii) prescrição quinquenal entre a data do fato, 

que se consumou antes de 15/06/1999, e a data da lavratura do auto de 

infração em 22/05/2009, apenas 10 (dez) anos após a ocorrência da 

infração; iii) prescrição no curso do processo, passados cinco anos da 

lavratura do auto de infração, em 22/05/2009, totalizando 09 (nove) anos 

sem a lavratura de decisão administrativa recorrível”. No mérito, requer 

seja declarado nulo o Processo Administrativo n. 364.998/2009 e, por 

consequência, o Auto de Infração n. 117.393, tendo em vista: a) a 

consumação da prescrição nas modalidades intercorrente e quinquenal; b) 

a incompetência do agente autuante; e c) a ausência de relatório técnico 

da infração ou documento indicativo de sua ocorrência.

 Aduz o impetrante, em síntese, que foi autuado em 22-5-2009, por 

“Destruir ou danificar 78,5921 ha de floresta ou demais formas de 

vegetação natural ou utilizá-las com infringência das normas de proteção 

em área considerada de Preservação Permanente, sem autorização do 

órgão competente” na Fazenda Arara Azul, localizada no Município de 

Tapurah (MT), sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 

117.393, com a imposição da penalidade de multa no valor de 

R$392.960,00 (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta 

reais), conforme Processo Administrativo n. 364.998/2009.

Argumenta que a autoridade coatora, até o momento, não apreciou a 

defesa apresentada no âmbito do Processo Administrativo n. 

364.998/2009, o que configura “flagrante omissão”.

Objetivando a declaração de nulidade do Processo Administrativo n. 

364.998/2009, por consequência, do Auto de Infração n. 117.393, 

sustenta: a) ausência de auto de inspeção e relatório técnico da infração; 

b) imprecisão na indicação das condutas atribuídas no Auto de Infração n. 

117.393; c) incompetência do agente administrativo autuante; e d) 

prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração 

ambiental, nas modalidades intercorrente e quinquenal.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in 

mora, sustentando como ato coator a omissão da autoridade impetrada em 

analisar as matérias arguidas em defesa administrativa, de ordem pública, 

pois relacionadas a vícios de ordem absoluta.

 A inicial encontra-se instruída com os documentos de fls. 48/203.

É o relatório. DECIDO.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito 

sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, 

exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não 

comportar dilação probatória.

No caso, o impetrante sustenta o cabimento do presente mandamus em 

razão da “flagrante omissão” da autoridade apontada como coatora, uma 

vez que a defesa formulada no âmbito do Processo Administrativo n. 

364.998/2009, a qual objetiva a sua nulidade, não foi apreciada até o 

momento, situação que importa na violação de seu direito líquido e certo.

Pois bem.

Inobstante os argumentos sustentados pelo impetrante, analisando os 

autos, entendo que o instrumento processual escolhido não é adequado 

para a tutela pretendida.

 A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXIX, dispõe que:

 “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Conceituando direito líquido e certo, eis a lição do saudoso HELY LOPES 

MEIRELLES:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” 

(Mandado de Segurança..., 20 ed. Ed. Malheiros, pág. 35) [sem destaque 

no original].

Assim, é possível concluir que o mandado de segurança tem via estreita 

de processamento, de forma que a narrativa deve ser precisa, com a 

indicação do ato coator e do direito que se afirma líquido e certo violado, 

com a demonstração da prova pré-constituída, não se admitindo dilação 

probatória, sem prejuízo do preenchimento das condições da ação e dos 

pressupostos processuais de acordo com o que preleciona o art. 6º da 

Lei n. 12.016/2009.

Analisando os autos, verifica-se que a inicial não define de forma objetiva 

qual seria o ato ilegal ou com abuso de poder cometido pela autoridade 

apontada coatora que se busca combater com o presente mandamus, 

tampouco há nos autos a prova do suposto ato tido por coator, com a 

demonstração documental e pré-constituída do direito líquido e certo 

sustentado pelo impetrante.

De início, não vislumbro a indispensável compatibilidade entre a causa de 

pedir e os pedidos de mérito, pois conquanto aquela (causa de pedir) 

esteja amparada em alegada omissão da autoridade impetrada em apreciar 

as matérias de defesa apresentadas no Processo Administrativo n. 
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364.998/2009, estes (pedidos de mérito) objetivam a declaração de 

nulidade do aludido processo administrativo (abrangendo, por 

consequência lógica, o Auto de Infração n. 117.393) em razão da 

existência de vícios que atribui, e não a efetiva análise de sua pretensão 

administrativa propriamente dita.

Infere-se, por oportuno, que as matérias sustentadas pelo impetrante no 

âmbito da presente ação mandamental também foram arguidas em sede de 

defesa administrativa (fls. 56/133) – ausência de auto de inspeção e 

relatório técnico da infração; imprecisão na indicação das condutas 

atribuídas no Auto de Infração n. 117.393; incompetência do agente 

administrativo autuante; e prescrição da pretensão administrativa para 

apuração da infração ambiental, nas modalidades intercorrente e 

quinquenal –, a qual se encontra pendente de decisão passível de 

recurso.

Aliás, diante do atual estágio do Processo Administrativo n. 364.998/2009, 

não há que se falar em efeitos decorrentes do Auto de Infração n. 

117.393, pois, para que tal ato produza os efeitos para o qual foi editado, 

é necessário que seja homologado pela autoridade administrativa 

competente, de acordo com o que prelecionam a Lei Complementar 

Estadual n. 38/1995 (Código Estadual de Meio Ambiente) e o Decreto 

Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração 

e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema 

recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente-SEMA/MT). Confira-se:

“Lei Complementar n. 38 de 21 de novembro de 1995.

[...]

Art. 124. As decisões da Superintendência de Assuntos Jurídicos 

proferidas no julgamento de autuações administrativas serão homologadas 

pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente.

Art. 125. Da decisão proferida no julgamento de autuações administrativas 

caberá recurso para o CONSEMA no prazo de 20 (vinte) dias contados da 

intimação do autuado.”

“Decreto Estadual n. 1.986 de 01 de novembro de 2013.

[...]

Art. 28. As decisões proferidas no julgamento de autuações 

administrativas serão homologadas pelo Secretário de Estado do Meio 

Ambiente ou por quem ele legalmente delegar.

[...].

Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do 

autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual 

de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 

(vinte) dias contados a partir da intimação da decisão.”

Nesse aspecto, a Lei n. 12.056/2009 (Disciplina o mandado de segurança 

individual e coletivo) estabelece que não se concederá mandado de 

segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo 

com efeito suspensivo, independentemente de caução (art. 5º, inciso I).

De outro lado, em se verificando que a pretensão de mérito do impetrante 

cinge-se a combater a suposta omissão atribuída à autoridade impetrada 

em relação à análise da defesa apresentada no âmbito do Processo 

Administrativo n. 364.998/2009, estaria caracterizado, no caso, a 

ocorrência da decadência, uma vez que a defesa (alegações finais) foi 

protocolizada em 19-9-2012 (fls. 56/133), sem embargos de que a 

omissão apontada não se trata de ato omisso de trato sucessivo.

 Assim é o entendimento da Jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. PROMOÇÃO ANUAL. LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL114/2005. PRAZO DECADENCIAL. ART. 18 

DA LEI 1.533/1951.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que 

afluência do prazo decadencial no Mandado de Segurança tem início na 

data em que o interessado teve ciência inequívoca do ato atacado, 

independentemente da interposição de eventual Recurso Administrativo, 

salvo se recebido com efeito suspensivo.

2. Infere-se dos autos que o ato que se reputa violador de direito líquido e 

certo do impetrante é a omissão da Administração Pública em promovê-lo 

no prazo legal, qual seja, maio de 2006, momento em que estavam 

presentes os requisitos para tal promoção. Portanto, é a partir da 

materialização do ato omissivo do poder público - maio de 2006 - que se 

conta o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandamus.

3. In casu, a impetração do Mandado de Segurança ocorreu depois de 

esgotado o período de 120 dias previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951- cuja 

contagem se iniciou a partir da ciência do ato omissivo que se diz violador 

de direito líquido e certo (maio de 2006) -, operando-se a decadência do 

direito perseguido.

4. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no RMS: 33416 MS 

2010/0224210-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 03/05/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

10/05/2011).

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO 

OMISSIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA 

ANÁLISE DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECADÊNCIA 

CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Decorrido o prazo legal para o órgão ambiental analisar pedido de licença 

ambiental inicia-se o prazo decadencial para impetração do mandado de 

segurança, pois não se trata de ato omissivo de trato sucessivo.” (TJMT. 

Apelação n. 167205/2014. Terceira Câmara Cível. Relatora Dra. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO. Julgado em 23-2-2016).

Sabe-se, por sua vez, que o prazo decadencial não se interrompe 

tampouco se suspende ou prorroga, de modo que, uma vez iniciado, 

assume seu curso até o termo final sem desvios ou intervalos.

Desta forma, o direito do impetrante à resposta administrativa surge a 

partir da omissão da Administração Pública em promovê-la no prazo legal, 

perdendo o direito de requerer mandado de segurança decorridos 120 

(cento e vinte) dias, contados do fim do prazo para resposta do órgão 

ambiental, o que não ocorreu no caso em análise.

Merece registro, por oportuno, que os atos administrativos têm presunção 

de legitimidade, decorrente do princípio da legalidade, o que faz esta 

presunção ser inerente ao nascimento do ato administrativo. Tal 

pressuposto faz com que o ônus da prova em questão de invalidade do 

ato administrativo se transfira para quem a invoca, fazendo com que o ato 

seja de imediata execução, mesmo arguido de vícios que o invalidem.

Há que se ressaltar que, como na via estreita do Mandado de Segurança 

não se admite dilação probatória, o impetrante poderá por outras vias 

jurisdicionais buscar a tutela do seu direito, conforme lição exarada por 

CASSIO SCARPINELLA BUENO:

“(...) a ausência de direito líquido e certo é obstativa somente do 

conhecimento ou da admissibilidade do mandado de segurança, sendo 

possível que, por outras vias jurisdicionais, o impetrante tutele seu direito 

(...)”. (Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2002 pág. 14) [sem 

destaque no original]

Logo, não havendo ato coator imputável à mencionada autoridade ou ao 

órgão a que pertence, outra alternativa não resta senão a extinção do 

processo, sem resolução de mérito.

Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.R.I.C.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30436 Nr: 1935-84.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SIFUENTES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Lopes - 

OAB:6.622

 Vistos.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ ingressou em 11-10-2016 com a presente ação 

de execução fiscal em busca do recebimento do crédito tributário descrito 

na Certidão de Dívida Ativa de fl. 05.

 Após a citação (fl. 15), a executada apresentou exceção de 

pré-executividade (16/22), a qual fora rejeitada, conforme consta em fls. 

67/68.

Às fls. 70/71 a exequente requereu a penhora da quantia de R$ 13.227,91 

(treze mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 252 de 458



meio do sistema on line – Bacen-Jud, que foi concretizada em sua 

integralidade, conforme documento de fl. 74/75-v.

 Às fls. 98/99 a exequente requer o levantamento do valor penhorado e 

posterior vista dos autos para apurar eventual saldo remanescente.

Contudo, uma vez que a penhora foi efetivada integralmente (fl. 74/75-v), 

tendo a dívida sido quitada, não há saldo remanescente a ser executado, 

não podendo a parte credora atualizá-lo eternamente.

Assim, considerando que o executado quitou o débito exequendo, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a Certidão de 

Dívida Ativa n. 1411869 já contempla os honorários advocatícios em favor 

da Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

Expeça-se alvará para levantamento do valor em favor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ.

Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

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.

P.R.I.C.

Cuiabá, 22 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41584 Nr: 2474-79.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU SOARES DOS SANTOS, BELCHIOR KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tania Zuchieri Bressan - 

OAB:13375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos opostos e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 485, 

inciso VI c/c artigos 786 e 925, do CPC, ante a ausência de interesse de 

agir superveniente, tendo em vista que restou comprovado que os 

embargantes não estão inadimplentes com o título, uma vez que cumpriram 

com as obrigações assumidas no TAC.Por fim, em que pese o acolhimento 

do pedido dos embargantes, considerando que eles deram ensejo à 

interposição da execução, por não terem satisfeito a obrigação de 

apresentar os comprovantes de adimplemento do termo firmado, aplicando 

o princípio da causalidade, condeno-o ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015.Ademais, quanto ao 

pedido de justiça gratuita, verifica-se a ausência de elementos nos autos a 

amparar a concessão do benefício, inexistindo comprovação de 

insuficiência de recursos (art. 98, caput, CPC), razão pela qual indefiro o 

pedido.Com tais considerações, deixo de submeter esta sentença ao 

duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor 

certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do 

artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC/2015.Com o trânsito em julgado, pagas as 

custas e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta 

sentença para os autos em apenso e, a seguir, arquivem-se. 

P.R.I.C.Cuiabá, 22 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40730 Nr: 1969-88.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CAVALCANTI DANTAS - 

OAB:99533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EMBARGANTE: ILIAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

 1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

2. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 22 de novembro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24717 Nr: 1110-14.2014.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADISLAU FERREIRA SANTOS AUTO TAXI ME, 

LADISLAU FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SPADA SALGUEIRO 

- OAB:OAB/MT 17.789-B

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 219, na forma 

requerida, fixando o prazo de 05 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE pessoalmente o exequente para ciência e 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35027 Nr: 1987-46.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIZA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 6709

 Vistos.

Infere-se dos autos que a executada nomeou bens à penhora às fls. 

25/27. Todavia, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) recusou a penhora do bem 

por desobedecer à ordem legal estabelecida no art. 11, da Lei n. 6.830/80 

(fls. 29/33).

Sendo assim, declaro ineficaz a nomeação de bens à penhora, visto que a 

Fazenda Pública se opôs a parte credora pelas razões expostas na 

petição retro, as quais acolho.

Em razão disso, DETERMINO a intimação da parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, garantir integralmente o juízo, caso queira 

apresentar embargos à execução, condição indispensável ao seu 

processamento, nos termos do art. 16, §1º, da Lei n. 6.830/80.

Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE pessoalmente o 

exequente (art. 25, da Lei n. 6.830/80) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arrolar bens passíveis a penhora, visando à complementação da 

execução, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39886 Nr: 1417-26.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE SOUZA BERIGO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de embargos à execução propostos por JAIR DE SOUZA 

BERIGO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

suspensão da presente execução, com o recolhimento do mandado de 

penhora, bem como a decretação da prescrição do crédito executado.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/12.
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Instado (fl. 23), o ESTADO DE MATO GROSO sustentou o não cabimento 

dos presentes embargos, por não se tratar de execução fiscal (fls. 

24/27).

Nesses termos, DETERMINO a intimação do embargante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar sobre a inadequação da via eleita (artigos 

9º e 10, ambos do CPC/2015).

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37703 Nr: 3731-76.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA, DALMI 

FERNANDES DEFANTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:OAB/MT 19.504

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que a executada quitou o débito relativo à 

CDA n. 1586829, conforme noticiado pelo exequente à fls. 15/17, 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. 1586829 já contempla os honorários advocatícios em favor 

da Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

 3. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

4. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

5. Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

6. P.R.I.C.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40004 Nr: 1507-34.2018.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602, Isabel Cristina Guarim da Silva - OAB:6347, Oswaldo 

Pereira Cardoso Filho - OAB:5705, Paulo Inácio Helene Lessa - 

OAB:6571/MT

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que a executada quitou o débito relativo à 

CDA n. 1587202, conforme informado pelo exequente às fls. 14/16, 

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. 1587202 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.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30973 Nr: 2419-02.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS LOPES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS GODOY INOCÊNCIO - 

OAB:17848

 Vistos.

1. Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fl. 65), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

2. CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 3. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

4. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

5. EXPEÇA-SE alvará eletrônico para o levantamento do valor penhorado 

às fls. 25/27.

6. P.R.I.C.

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42605 Nr: 3027-29.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADOR CHEFE SUBPROCURADORIA - 

GERAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e em virtude da fundamentação supra, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, 

do CPC.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõe as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em julgado 

e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.C.Cuiabá, 23 de 

novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36334 Nr: 2928-93.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DONIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MÚCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:OAB/MT 4.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pelo requerente pedindo a desistência da 

ação (fl. 173).

O Estado de Mato Grosso manifestou sua anuência quanto ao pedido de 

desistência (fls. 182/186).

Nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo a desistência 

requerida, e determino o arquivamento do feito, observando-se as 

formalidades legais.

Custas e honorários pelo requerente (CPC, artigo 90, caput). Para tanto, 

fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos 

termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 35722 Nr: 2479-38.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ALAIN ROBSON 

BORGES, Mato Grosso Indústria e Comérciode fios e Tecidos Artefatos 

têxteis, JAIR ANTONIO DE ALMEIDA, DANILO TEITI IWAI, DAVI BENJAMIN 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA AVILA PETERLINI DE 

SOUZA- PROMOTORA DE JUS TIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO TEITI IWAI - 

OAB:OAB/SP 336.238

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVI BENJAMIN DE OLIVEIRA, Cpf: 

89283660110, brasileiro(a), Telefone 65 9947 1815. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUALREQUERIDOS: COTTON KING LTDA E OUTROSVistos.Cuida-se 

de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

face de COTTON KING LTDA, ALAIN ROBSON BORGES, JAIR ANTÔNIO 

DE ALMEIDA, MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E 

TECIDOS ARTEFATOS TÊXTEIS, DANILO TEITI IWAI e DAVI BENJAMIN DE 

OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos, em que pretende a 

condenação dos requeridos na reparação integral dos danos apurados no 

Inquérito Civil n. 1944-002/2010, consistente na destinação inadequada de 

resíduos industriais diretamente no curso d’água denominado Córrego dos 

Peixes, nesta Capital, sem o devido tratamento dos efluentes. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentarem contestação no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 31 de agosto de 2017. 

Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIAS DE PINHO 

MEYER JUNIOR, digitei.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33434 Nr: 905-77.2017.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CORSO MARTINS E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970, JULIANA GOMES TAKAYAMA - OAB:14119/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte embargante, sobre as petições 

do embargado, e requerer o que de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36846 Nr: 3222-48.2017.811.0082

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA ENERGISA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o requerente, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32004 Nr: 3280-85.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUELISON RUFINO DA SILVA, JOSEANE 

FRANCISCO SAMPAIO, ROSIMEIRE DIAS GOMES, CELSO SOUZA DA 

CONCEIÇÃO, JUVENAL FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO, LARA 

FERREIRA WEILER, MARIA IZABEL B., FERNANDA SILVA MORAES, NILIO 

CASTRO DA COSTA JUNIOR, JEFFERSON CLAUDIO S., THAMELLA LIMA 

MIRANDA SOUSA, HILTON GONÇALO NASCIMENTO DE SOUZA, THAIZ 

REGINA MAIA FERREIRA, LETICIA FREITAS DA SILVA, RINALDO 

DAMASCENO MELLO, LUCIANY RUFINO DA SILVA, CARLA DIVINA 

OLIVEIRA DE ALMEIDA, SUELEM CRISTINA MARCONDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

LEANDRO MÁRTINES G. AMORIM - OAB:21.353, LEANDRO MÁRTINES 

G. AMORIM - OAB:OAB/MT 21.353, LEANDRO MÁRTINES G. AMORIM - 

OAB:OAB/MT 21.353/O

 Impulsiono o feito para as partes manifestar sobre os honorários da 

perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23511 Nr: 1-62.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACETILDES RIBEIRO PINTO, Valdemir Vilela dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti 

Albuquerque - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216

 Certifico que impulsiono o feito a fim de intimar as partes para o início dos 

trabalhos periciais no dia 08/01/2019 às 14h00min, na secretaria da Vara 

Especializada do Meio Ambiente..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36913 Nr: 3268-37.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYRE DE ASSIS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Cristina Veras Otácio 

Monteiro - Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para manifestarem sobre a 

proposta dos honorários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24717 Nr: 1110-14.2014.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADISLAU FERREIRA SANTOS AUTO TAXI ME, 

LADISLAU FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SPADA SALGUEIRO 

- OAB:OAB/MT 17.789-B
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 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do executado para apresentar 

bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de ato 

atentatório à diginidade da justiça.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27350 Nr: 1600-02.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA LOPES WENCESLAU, GENILZO SOUZA 

PORTO, JUVENAL SOUZA BRITO, FABIANE APARECIDA EVANGELISTA 

NEVES, PAULO ALEXANDRINO FIGUEIREDO, MARIA IRIS DAS FLORES, 

MALDENO GRIGOLETO, ANTONIO LUIZ BARBOSA, VANIA LOPE DA 

SILVA, ERIDESE DE LUK, DIONY DA SILVA ANDRADE, RICARDO ALVES 

DA SILVA, DARLENE CORDEIRO, ROSINEI TEOTONIO, Genildo Souza 

Porto, MARCOS AURELIO SANTOS DO NASCIMENTO, EDNALDO 

CONSTANTINO GUIMARAES, TANIA REGINA RIBEIRO DA SILVA, LUIZ 

CARLOS DA SILVA, THIAGO RODRIGUES GUIMARAES, ADILSON RIBEIRO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Rosendo da Silva - 

OAB:6944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:15

Nome do(a) Citando(a):DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP- ÁS MARGENS DO RIO COXIPÓ , NO 

BAIRRO JARDIM IMPERIAL, NESTA CAPITAL.

Resumo da Incial:ÁREA PÚBLICAS LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

IMPERIAL II, FORAM INDEVIDAMENTE INVADIDAS E OCUPADAS PELOS 

REQUERIDOS, QUE EFETUARAM CONTRUÇÕES PRECÁRIAS NO LOCAL. E 

LA PERMANENCEM ATÉ HOJE SEM QUALQUER TIPO DE AUTORIZAÇÃO 

LEGAL.

Decisão/Despacho:É o relatório. DECIDO. Visando dar regular 

prosseguimento ao feito, em atenção aos princípios do contraditório e o da 

ampla defesa, bem como aos ditames previstos no art. 554, §1º, do 

CPC/2015, por analogia a presente ação, DETERMINO a citação por edital 

dos demais ocupantes da área, terceiros ausentes, incertos e inominados, 

bem como nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, para atuar como 

curador especial (CPC, art. 72, inciso II e parágrafo único), devendo 

apresentar contestação no prazo legal (CPC, art. 335, inciso III c/c art. 186 

e §1º), apontando as provas que eventualmente pretenda produzir.

Com sua apresentação, INTIME-SE o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo legal. Em igual 

prazo, deverá se manifestar sobre a vistoria in loco que restou acordada 

em audiência realizada à fl. 434, visto que não houve apresentação de 

relatório nos autos. Após, conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado da lide, se for o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:ELIANA MONTILHA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 109759 Nr: 14052-48.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ZITO GONZAGA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS - OAB:21852/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se, por telefone, e também por ofício, junto ao juízo da Comarca 

de Itaporá/GO, acerca dos requerimentos formulados pelo Ministério 

Público na cota retro, notadamente acerca da data e o período da prisão.

Da mesma forma, certifique-se, por telefone, e também por ofício, junto ao 

juízo da 2ª vara de execuções penais da Comarca de Baurú/SP (autos nº 

7001597-70.2010.8.26.0506), acerca de eventuais prisões havidas nos 

autos ou mesmo na ação penal correspondente.

Intime-se a defesa para, no prazo máximo de 05 dias, manifestar-se sobre 

os requerimentos formulados pelo Ministério Público.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, com posterior 

conclusão.

Cumpra-se com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 476199 Nr: 16065-68.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEAN QUEIVISON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena do recuperando DEAN QUEIVISON DA SILVA, do 

semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de 

prisão.Designo audiência de justificação para o dia 25.02.2019, às 

14h.Intimem-se o recuperando, seu defensor e o Ministério Público.Não 

havendo defensor constituído nos autos, intime-se a Defensoria 

Pública.Requisite-se o recuperando, o qual se encontra preso na 

Penitenciária Central do Estado.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 307471 Nr: 4937-61.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MENDES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCINEI BORGES DA SILVA - 

OAB:15125/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando MARCOS 

MENDES DE ARRUDA.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pela prescrição 

executória da pena de multa.

É o relatório. Decido.

Em detida análise aos autos, denota-se que foi declarada extinta a 

punibilidade do penitente, em virtude do integral cumprimento da pena, 

restando-lhe somente o pagamento da pena de multa.

 Pois bem. Assiste razão ao Ministério Público, porquanto vê-se que a 

cobrança da pena de multa encontra-se fulminada pela prescrição ante o 

decurso de lapso superior a 05 (cinco) anos desde o trânsito em julgado 

da sentença condenatória (27/09/2007).

Desta forma, julgo extinta a punibilidade de MARCOS MENDES DE ARRUDA 

em relação a pena de multa, com fundamento legal no artigo 107, do 

Código Penal.

Após as baixas e comunicações, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452227 Nr: 29355-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO LUIZ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4.813, JOÃO GABRIEL B. P. ESPÓSITO - OAB:23.778

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

do réu, por meio do seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos 

acerca do cálculo de fls. 100: Execução Número: 29355-87.2016.811.0042

Nome Reeducando: Márcio Luiz Teixeira

Condenações:

Pena: 4a 6m 0d

Data Condenação: 21/02/2017

Data do Fato: 03/11/2007
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Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Detrações:

 Data Inicial:07/11/2007

Data Final:27/06/2008

Interrupções

 Data Inicial:09/10/2017

Data Final:09/10/2017

Data Inicial:

Data Final:

Data de Prisão Definitiva: 21/02/2017

Regime atual: Aberto

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Condicional

Data base para progressão: 09/10/2017

Data para progressão de regime: 14/10/2017

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 21/02/2017

Data Livramento Condicional: 30/01/2018

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 2a 9m 4d

Pena Cumprida até data Atual: 1a 8m 24d

Data do Término da Pena: 29/01/2021

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 501922 Nr: 40952-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CORDON PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE HENRIQUE BARBOSA 

DA SILVEIRA - OAB:15333

 Vistos, etc.

A defesa formulou pedido de remição consubstanciado no atestado de 

trabalho de fl. 78, mas o Ministério Público manifestou-se contrariamente 

por entender que, além do referido atestado, devem ser juntadas aos 

autos as folhas de frequência e/ou folha-ponto para comprovar as 

atividades desenvolvidas.

Contudo, analisando detidamente a controvérsia estabelecida nos autos, 

verifico data máxima vênia não assistir razão ao Ministério Público acerca 

da necessidade de juntada das folhas de frequência ou folha-ponto 

referente aos dias trabalhados pelo recuperando, uma vez que não há 

essa exigência na LEP, malgrado à interpretação ampliativa dada ao art. 

129 pelo i. representante ministerial.

Na verdade, o citado dispositivo é claro ao dispor que: “A autoridade 

administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do 

registro e todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, 

com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar 

ou de atividades de ensino de cada de cada um deles”.

Conforme se vê, cabe à direção do estabelecimento prisional encaminhar, 

mensalmente, cópia do registro dos condenados que estejam trabalhando, 

contendo informação sobre os dias trabalhados ou horas estudadas, não 

havendo, no citado dispositivo, qualquer menção quanto a necessidade de 

detalhamento dessa situação por meio da remessa das folhas de 

frequência ou documento semelhante.

Ademais, sabe-se que os pronunciamentos estatais possuem várias 

características que os distinguem dos demais, dentre os quais se destaca 

a presunção da veracidade que se traduz na máxima de que o ato 

praticado por agente estatal presume-se verdadeiro, para todos os 

efeitos, até que, eventualmente, seja anulado/invalidado mediante 

procedimento próprio.

Outro não é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso em recente decisão, assim ementada:

TJMT – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – RECURSO 

MINISTERIAL – 1. INFORMAÇÕES DO DIRETOR DA CADEIA INSUFICIENTES 

– IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO IDÔNEA DOS DIAS TRABALHADOS E 

ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO – DOCUMENTOS HÍGIDOS E 

CONVINCENTES, HÁBEIS PARA COMPROVAR DIREITO À REMIÇÃO COMO 

PREVISTO EM LEI – 2. TRABALHO AOS SÁBADOS - JORNADA INFERIOR 

A SEIS HORAS - DESCONSIDERAÇÃO DO CÔMPUTO DAS HORAS 

TRABALHADAS – IMPROCEDÊNCIA – JORNADA INFERIOR DE TRABALHO 

DETERMINADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL - CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO REEDUCANDO – PRECEDENTES 

DO STF E STJ – AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

PARECER MINISTERIAL. 1. Ao tratar sobre o instituto da remição, a Lei de 

Execução Penal não faz nenhuma exigência do relato pormenorizado da 

jornada de trabalho, sendo suficiente o atestado de trabalho fornecido 

pela Administração da unidade prisional, certificando a aptidão do 

reeducando para a remição e apontando o mês/ano, período (matutino de 

vespertino) e o número de dias dedicados ao labor; - Tal documento, tem 

presunção juris tantum, devendo, sua autenticidade ser impugnada a 

tempo e modo, especificamente. 2. Obrigatório o cômputo do dia de 

sábado efetivamente trabalhado pelo reeducando em jornada inferior - 4 

horas - à prevista em lei - 6 horas - devidamente demonstrada, quando o 

faz por ordem da Administração Penitenciária, sob pena, de violação dos 

princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, ante o dever 

estatal de honrar o compromisso de remir a pena. (AgExPe 157193/2017, 

DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018). Grifos nosso

A reforçar o entendimento aqui adotado, têm-se o artigo 112 da LEP que 

exige para a análise da progressão de regime apenas o atestado de 

comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional 

onde o recuperando se encontre segregado, de maneira que seria mais 

absoluto contrassenso aceitar como válido o atestado de comportamento 

carcerário firmado pelo diretor da unidade prisional e não aceitar o 

atestado de trabalho firmado pelo mesmo agente público.

Destaco por fim que não há, por parte do Ministério Público, qualquer 

questionamento acerca da veracidade/autenticidade do documento em si 

ou mesmo das informações nele contidas, de maneira que a simples 

invocação do disposto no art. 129 da LEP é situação insuficiente para 

descredibilizar o documento em questão que, para todos os efeitos, 

preenche os requisitos previstos em lei.

Diante disso, consubstanciado nos fundamentos supramencionados e na 

recentíssima jurisprudência do e.TJMT, indefiro o pedido formulado pelo 

Ministério Público e, via de consequência, declaro remidos 176 dias 

remidos em favor do recuperando, referente aos 528 dias trabalhados (fl. 

78), os quais deverão ser inseridos no novo cálculo de pena a ser 

realizado nos autos, cuja confecção desde já determino.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista dos autos à defesa e ao 

Ministério Público, nesta ordem (art. 5º, § 1º, da Resolução 113 do CNJ), 

com posterior conclusão.

Cumpra-se e intime-se.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416375 Nr: 21522-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARLEI SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA PENA DE 

MULTA

Prazo:15 (QUINZE) DIAS

Intimando:Réu(s): Joarlei Santana de Oliveira, Cpf: 82774374120, Rg: 

1083978-0 SSP MT Filiação: João Bisbo de Oliveira e Izidora de Santana 

Oliveira, data de nascimento: 04/12/1978, brasileiro(a), natural de Rosário 

oeste-MT, casado(a), autônomo, Endereço: Est. Linha 04, 01. Qd 18., 

Bairro: Cinturão Verde, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAR A RÉ PARA O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. 

VALOR DA PENA DE MULTA ATUALIZADO EM 05 DE SETEMBRO DE 2018 

NO VALOR DE R$ 226,43 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E 

QUARENTA E TREZ CENTAVOS).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:FLS. 144 "Vistos, etc. Atualize-se o cálculo de pena de 

multa e, em seguida, proceda-se nova tentativa de intimação do 

recuperando Joarlei Santana de Oliveira, a fim de que realize o seu 

adimplemento, no prazo de 10 (dez) dias. No silencio ou na impossibilidade 

de localiza-lo, intime-o via edital. Às providências."

Nome do Servidor (digitador):GÉLISSON NUNES DE SOUZA, MATRICULA - 

36909

Portaria:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 257 de 458



3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 548202 Nr: 39223-21.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SOARES DE SOUZA, VILMAR 

LOURENÇO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, NELTON SCHWINGEL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. NELTON SCHWINGEL. OAB/MT: 14.175-A

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

15/02/2019 ÀS 13:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia 15/02/2019 às 13h45min., para 

realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 440602 Nr: 17165-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MARTIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA CAPITAL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 17165-92.2016.811.0042 – Código – 440602

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário ->Procedimento 

Comum->Processo Criminal

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Patricia Martin da Silva

Data e horário: quarta-feira, 26 de abril de 2017, 13h45min.

PRESENTES

Juíza de Direito: Dra. Marcemila Mello Reis Penner

 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Dr. Jorge da Costa Lana

AUSENTES

Parte Ré: Patricia Martin da Silva

OCORRÊNCIAS

1 – Audiência suspensa, em razão do não comparecimento da ré, não 

encontrada pelo meirinho conforme fls. 58/59, por estar em lugar incerto e 

não sabido.

 DELIBERAÇÕES

Pela MM(ª) Juíza foi deliberado:

 Vistos etc., 1 – Considerando que a denunciada Patricia Martin da Silva 

não foi intimada pessoalmente para tomar ciência da proposta de 

Suspensão Condicional do Processo, por estar em lugar incerto e não 

sabido, conforme item 1, bem como, não foi citada no processo para 

apresentar defesa preliminar, restando esgotado os meios para 

encontra-la, dou prosseguimento ao feito e determino que 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.

2 – Decorrido o prazo sem o comparecimento da requerida citada por 

edital, nem a constituição de advogado, certifique-se e dê-se vista ao 

Ministério Público, para manifestar, considerando o teor do artigo 366, do 

CPP, voltando-me os autos conclusos, para outras deliberações.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Patrick L. Sampaio(_______), 

Estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Marcemila Mello Reis Penner

Juíza de Direito

Dr. Jorge da Costa Lana Dr. Altamiro Araújo de Oliveira

Promotor de Justiça Defensor Público

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 464773 Nr: 4658-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO DE DEUS - OAB:, 

ROGER GONÇALVES SILVA - OAB:23148/0

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 4658-65.2017.811.0042 (CÓDIGO: 464773)

 AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR

 Vistos etc.

Considerando que nenhuma testemunha foi arrolada pelo Ministério Público 

e pela Defesa, deixo de designar audiência de instrução.

 Na fase do art. 402, digam as partes se pretendem produzir provas.

Assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para resposta.

Caso silentes, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias intimem-se as partes 

para apresentação de memoriais.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 27 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.: 385626 Nr: 20925-25.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLAY LEITE DE MELO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:

 Vistos,

 I – Antes de dar início à audiência, nomeio para a defesa do acusado o 

defensor que atua nesta vara e, ato contínuo, decreto a revelia do réu 

Klay Leite de Melo e Silva, com fulcro no Art. 367, in fine, do Código de 

Processo Penal.

II – Homologo os pedidos de desistência.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 V – Saem os presentes intimados.

V - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 MARCELLE RODRIGUES DA COSTA E FARIA

 Promotor de Justiça em substituição legal

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 161846 Nr: 9178-15.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ARRUDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 258 de 458



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Oficie-se ao juízo deprecado solicitando a devolução da carta 

precatória expedida nestes autos, devidamente cumprida, pois trata-se de 

processo de Meta do CNJ.

III – Com a juntada da precatória, vistas às partes para manifestarem na 

fase do artigo 402 do CPP e, em nada sendo requerido, que apresentem 

as derradeiras alegações.

IV- Após, conclusos.

V – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 MARCELLE RODRIGUES DA COSTA E FARIA

 Promotor de Justiça em substituição legal

JOSE MARCILIO DONEGA

 Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 388001 Nr: 24164-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO JOSÉ DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107/MT

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 MARCELLE RODRIGUES DA COSTA E FARIA

 Promotor de Justiça em substituição legal

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33470 Nr: 707-54.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ENOQUE DA SILVA 

SAMPAIO, para devolução dos autos nº 707-54.2003.811.0042, Protocolo 

33470, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 548129 Nr: 39158-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DA SILVA, EMERSON CARLOS 

GOMES DA COSTA, VANDERSON DOS SANTOS PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO BORGES DE SOUZA 

SÁ - OAB:20901/O, SEONIR ANTÔNIO JORGE - OAB:38641

 Código n. 548129 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc.(...)Isto posto, 

nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do 

indiciado VANDERSON DOS SANTOS PROENÇA, mediante o cumprimento 

das MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP:I – 

Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua presença;II 

– Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma forma o 

número de telefone para contato, comunicando-se o juízo qualquer 

alteração ou mudança;III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, de comprovante de endereço atualizado;Expeça-se o competente 

ALVARÁ DE SOLTURA se por outro motivo não estiver preso, 

consignando as advertências legais.NO ATO DO CUMPRIMENTO DO 

ALVARÁ DE SOLTURA DEVERÁ SER INFORMADO PELO ACUSADO O 

ENDEREÇO EM QUE PODERÁ SER LOCALIZADO APÓS A SAÍDA DA 

PRISÃO, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE NÃO SENDO ENCONTRADO NO 

LOGRADOURO DECLINADO, SERÁ DECLARADO REVEL.Advirta o 

acusado que o descumprimento das citadas medidas poderá culminar na 

aplicação de outras medidas cautelares mais gravosas ou até na 

decretação da prisão preventiva.Recolham-se eventuais mandados de 

prisão expedidos em desfavor do acusado provenientes deste feito, 

procedendo-se as baixas, anotações e comunicações necessárias. No 

mais, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, como 

incurso nas sanções dos artigos mencionados .Cite-se o(s) acusado(s) 

para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) à acusação, conforme 

disposto no art. 396 do Código de Processo Penal.Advirta-se o(s) 

denunciado(s) de que, em sua resposta, poderá arguir preliminar e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo suas intimações, quando necessário (art. 396-A, CPP). 

(...)Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 546155 Nr: 37310-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, 

WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO, ADEMAR LEITE FARIAS, 

MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT, ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - OAB:20.539/O

 Código n. 546155DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc.(...)Dessa forma, 

INDEFIRO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS 

formuladas pelos indiciados SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, 

MARCOS YONEO ARAÚJO MIKUNE e ADEMAR LEITE FARIAS.Sem 

prejuízo ao que restou decido, DETERMINO seja solicitado para a 

autoridade policial a juntada do(s) competente(s) termo(s) de 

reconhecimento(s) de pessoa(s), no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.Ciência ao MP. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDA Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351593 Nr: 12892-75.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS, 
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Cpf: 70152460152, Rg: 2.112.523-6, Filiação: Aurimar Alfredo Campos e 

Eliane Aparecida Delgado, data de nascimento: 19/08/1991, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, ajudante de vidraceiro, Telefone 

99309-6823. 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$ 505,12 (Quinhentos e cinco reais e doze 

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

do deste edital, sob pena de execução da quantia pela Fazenda Pública.

 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, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380087 Nr: 10406-35.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ANACLETO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOARIBE ADRIÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:3678/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO ANACLETO DUARTE, Cpf: 

29950829950899168, Rg: 987.707, Filiação: Etelvina Anacleto Duarte, data 

de nascimento: 22/04/1960, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

convivente, motorista, Telefone 9916-1070. 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 isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim 

de CONDENAR o réu RAIMUNDO ANACLETO DUARTE, pela prática do 

crime previsto no artigo 157, § 2° I e II do Código Penal. Em observância ao 

princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a 

sanção penal. (...). Desta forma, encontro a pena definitiva em 06 (seis) 

anos,01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Por 

sua vez, o acusado Raimundo Anacleto deverá iniciar o cumprimento da 

pena em regime SEMIABERTO de acordo com o que preceitua o art. 33 § 

2º “b”, do Código Penal.(...). Publique-se, intime-se e 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, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440944 Nr: 17527-94.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILTON DUARTE DE MELO, WANDERSON 

PEREIRA FEITOSA, VALDENEY DOS SANTOS SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DO 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Intimar o Dr.Paulo Roberto Gomes dos Santos - OAB 13025/MT, advogado 

do réu VALDENEY DOS SANTOS SILVA JUNIOR, para Audiência de 

Instrução e Julgamento redesignada para o dia 13 de dezembro de 2018, 

às 16:OO hs.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 384847 Nr: 26882-02.2014.811.0042

 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): ANITA CONCEIÇÃO DA SILVA, ARILDO 

OSVALDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426/MT

 Vistos etc.

Frente ao teor da certidão de fl. 178, verifico que, assim como réu Arildo, a 

sua comparsa Anita também está solta neste processo; porém, aquele foi 

intimado pessoalmente (por estar segregado em outro processo), 

enquanto que esta não foi.

O Código de Processo Penal prevê em seu artigo 392, II, que

 “A intimação da sentença será feita:

(...) II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando 

se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;”

Por dois estarem soltos neste processo, é evidente que não haveria 

necessidade de suas intimações pessoais, todavia, como foi realizada a 

de Arildo, DETERMINO também que se proceda a de Anita.

Caso a mesma informe que não tem interesse em recorrer da sentença, 

voltem-me os autos conclusos.

Todavia, caso a mesma informe que tem interesse em recorrer da 

sentença, RECEBO, desde já, o recurso de apelação de fls. 169/177.

 Na sequência, encaminhem-se os autos para o Ministério Público para 

apresentar suas contrarrazões.

Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

para processamento e julgamento do recurso.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506599 Nr: 45612-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR DA CRUZ E SILVA, MARCO AURÉLIO 

MIRANDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18188/MT

 Vistos etc.

RECEBO os recursos de apelação interpostos pelas defesas dos réus, em 

seus efeitos legais e jurídicos, por serem tempestivos (certidão de fl. 785).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento dos recursos.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506598 Nr: 45611-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELMO PEREIRA DE SOUZA, YLLON 

GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, ADRIANO PINHEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA COSTA RIBEIRO 

- OAB:15386, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto de próprio punho pelos réus, 

em seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 956).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, bem como as guias provisórias já foram expedidas 

em desfavor dos 03 réus e remetidas para o juízo competente para 

fiscalizar suas reprimendas, encaminhem-se os autos ao Tribunal de 
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Justiça de Mato Grosso para processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 538883 Nr: 30407-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES, 

DAISON DIEGLIS RIBOLLI, WANDERSON SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MACHADO - 

OAB:13065, GUILHERME LAUER MURTA - OAB:16361A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa dos ADVOGADOS para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Nova Mutum-MT, em 

27.11.2018, via malote digital código de rastreabilidade 81120183831978, 

com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público, DJAILSON AMORIM DE JESUS, MARIA DE LURDES ANTUNES 

BENITES e CRISTIANE LIMA DE ASSIS, bem como para, querendo, 

acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 123827 Nr: 3092-62.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Avier das Neves - 

OAB:14134-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S.I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT

 VISTOS ETC.

Reitere-se a intimação da defesa para que no prazo de 8 dias apresente 

alegações finais escritas, nos termos do art. 428 do CPPM.

Caso o advogado permaneça inerte, intime-se pessoalmente o réu para, 

no prazo de 8 (oito) dias, constituir novo patrono e já apresentar as 

alegações finais escritas, advertindo-o de que a ausência de 

apresentação de defesa importará na nomeação da Defensoria Pública 

para tal finalidade.

Persistindo a falta de apresentação das alegações finais escritas pelo réu, 

desde já NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa, a 

qual deverá ser intimada para apresentação das alegações finais escritas 

em favor do réu.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123827 Nr: 3092-62.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Avier das Neves - 

OAB:14134-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S.I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: REITERAÇÃO DA INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DO SEU 

ADVOGADO, para apresentar alegações finais, no prazo de 08 (oito) dias, 

nos termos do art. 428 do CPPM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135327 Nr: 2451-74.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICG, GEM, JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ARDONIL MANOEL 

GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Réus, na pessoa de seus Advogados, para 

manifestarem na fase do artigo 427, CPPM.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 461151 Nr: 31106-46.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR SAVIO SANCHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13260/MT, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830/MT

 Código: 461151

 Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que Victor Sávio Sancho Lima em sua 

resposta à acusação às fls. 650/658, pugna pela nulidade por ilegitimidade 

de parte, por supostamente não ter participação no crime objeto da 

denúncia, bem como da inexistência de indícios de autoria por parte do 

acusado.

Da análise da resposta inicial do réu suprarrelatada, registro, 

prepositivamente, que foram trazidas argumentações preliminares que se 

confundem com o mérito da causa, as quais, de qualquer forma, são 

inadequadas neste momento processual e serão apreciadas 

oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no final da 

primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

E, em consonância com o parecer ministerial às fls. 702/703, verifico que 

foram preenchidos, todos os requisitos constantes do artigo 41, do CPP, 

permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Por outro 

lado, não demonstrada nenhuma das hipóteses de rejeição, previstas no 

artigo 395, também do CPP.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, 

REJEITO, a alegação em sede de preliminar, constante na resposta à 

acusação de fls. 650/658.

 E, em dando prosseguimento ao feito, designo o dia 18 de dezembro de 

2018, às 14h, para o interrogatório do réu, Victor Sávio Sancho Lima.

 Façam-se as intimações, notificações e requisições necessárias. Se for o 

caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, intimando-se as 

partes para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529360 Nr: 21178-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO TRINDADE DA COSTA, REINALDO 
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COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ENOQUE SAMPAIO 

- OAB:19120/MT

 Vistos, etc. Inexistindo arguição de questões preliminares ou prejudiciais 

arguidas pela defesa (fls. 123 e 132), concluo que a dinâmica do evento 

descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 

397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, 

nesta etapa, o princípio do “in dubio pro societate”. Em suma, presentes os 

requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da 

Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando 

aos denunciados DIEGO TRINDADE DA COSTA e REINALDO COSTA como 

incurso nos artigos da “lex repressiva” nela mencionados. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 15:00 

horas, para o interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa. Para tanto, intime-se os acusados, as 

testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência 

ao Promotor de Justiça e à Defesa. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 385480 Nr: 1735-62.2000.811.0042

 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): GILSON EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14521

 Ação Penal n. 1735-62.2000.811.0042 - 385480

Vistos, etc.

Analisando detidamente o presente feito, verifico que a presente ação 

penal está suspensa por força do art. 366 do CPP desde 2015, 

aguardando o cumprimento da prisão preventiva decretada em desfavor 

de GILSON EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA, por força da r. decisão de 

fls. 55/56, proferida em 27/07/2000.

Denota-se, pois, que o réu GILSON está foragido da justiça desde o ano 

de 2000 e ainda que envidado esforços para cumprimento da referida 

ordem de prisão, não se logrou sucesso no cumprimento até o momento.

Vejo mais, através do instrumento procuratório encartado à fl. 407, que o 

acusado GILSON no ano de 2011 constituiu advogado na pessoa do 

doutor EDISON PEREIRA PRADO, o que perfeitamente admite o regular 

prosseguimento do feito, ainda que foragido, nos termos do art. 366 do 

Código de Processo Penal.

Em vista disso, DETERMINO a intimação do ilustre advogado, doutor 

EDISON PEREIRA PRADO – OAB/MT 14.521, para que informe no prazo de 

05 (cinco) dias se patrocina a defesa do acusado, apresentando novo 

instrumento procuratório, ou em caso negativo, se possui informação do 

paradeiro do referido acusado.

Posterior a isso, colhe-se a manifestação do “Parquet” e volte-me 

conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 529360 Nr: 21178-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO TRINDADE DA COSTA, REINALDO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ENOQUE SAMPAIO 

- OAB:19120/MT

 Vistos, etc.

Inexistindo arguição de questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela 

defesa (fls. 123 e 132), concluo que a dinâmica do evento descrito na 

denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase 

preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na 

conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, 

do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta 

etapa, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando aos denunciados DIEGO TRINDADE DA 

COSTA e REINALDO COSTA como incurso nos artigos da “lex repressiva” 

nela mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 

15:00 horas, para o interrogatório dos acusados e inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

 Para tanto, intime-se os acusados, as testemunhas arroladas na denúncia 

e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 542067 Nr: 33461-24.2018.811.0042

 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): ISMAEL SALVADOR DOS SANTOS, FABIANA 

GARCIA DE SOUZA, MAYCON LORAS RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

140), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta dos denunciados, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando os denunciados ISMAEL SALVADOR DOS 

SANTOS, FABIANA GARCIA DE SOUZA e MAYCON LORAS RIOS como 

incursos nos artigos da “lex repressiva” nela mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2019, às 

15:40 horas, para o interrogatório dos acusados Ismael e Fabiana e 

inquirição das testemunhas de acusação e defesa.

Com relação ao réu Maycon (endereço à fl. 146, DETERMINO que se 

expeça Carta Precatória à Comarca de Sinop/MT para seu interrogatório, 

instruindo a missiva em conformidade ao disposto no art. 1360 da CNGC e 

específicando que os autos tratam de réu preso.

Intimem-se todos para o ato, as testemunhas arroladas na denúncia e na 

defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor 

Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 530071 Nr: 21855-96.2018.811.0042

 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): ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo arguição de questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela 

defesa (fl. 83), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do 

denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o 

princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando ao denunciado ANTONIO MARCOS PEREIRA 

DA SILVA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.
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 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 

15:20 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

 Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 530071 Nr: 21855-96.2018.811.0042

 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): ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de fl. 58.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 541431 Nr: 32878-39.2018.811.0042

 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): MÁRCIO ANTONIO COSTA SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TORRES MOLINA - 

OAB:24.449/O

 Vistos, etc. Trata-se DENÚNCIA de ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de MARCIO ANTONIO COSTA SANTOS JUNIOR, ante a suposta 

prática do crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06. A defesa 

preliminar do acusado veio à fl. 74/80, oportunidade que, sustentando a 

ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, uma vez que 

os fatos narrados na inicial acusatória decorreram de flagrante forjado 

pelos policiais que apuraram a ocorrência, portanto, pugnando pela 

rejeição da denúncia. [...]RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, 

dando o denunciado MARCIO ANTONIO COSTA SANTOS JUNIOR como 

incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 12.12.2018, às 16:00 horas, para o 

interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas arroladas nos 

autos. Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas nos autos, 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa (via DJE). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 535181 Nr: 26885-15.2018.811.0042

 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): DEAM QUEIVISON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado DEAM QUEIVISON DA SILVA 

como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2019, às 14:40 

horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas 

arroladas nos autos.Intimem-se o acusado, as testemunhas arroladas na 

denúncia e na defesa prévia, dando-se ciência ao Promotor de Justiça e 

ao Defensor Público.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 535183 Nr: 26887-82.2018.811.0042

 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): DIEGO HENRIQUE ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo arguição de questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela 

defesa (fl. 117), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do 

denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o 

princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando ao denunciado DIEGO HENRIQUE ARAGÃO 

como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 

15:40 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

 Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344242 Nr: 4417-33.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa VALMIR 

ANTONIO DE MORAES OAB/MT 4.933, para que apresente as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 494106 Nr: 33385-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VDMADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5.925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LINS RIOS - 

OAB:23813/0

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que 

CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas.Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa 

pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais, bem 

como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja 

vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme 

previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado.INTIMEM-SE pessoalmente as partes.Ciência ao Ministério 
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Público.Com o transcurso do prazo determinado de manutenção das 

medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 27 de 

novembro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 508705 Nr: 1532-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ENSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT

 (...). Desta forma, INTIME-SE o requerente, por meio de seu patrono – via 

DJE, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Ademais, 

considerando o teor da certidão de fl. 61, fora expedido novo mandado de 

avaliação do Residencial Sevilla, no endereço fornecido pelo requerente – 

fl. 66, qual seja, na Av. Jornalista Alves de Oliveira, nº 875, casa 13, 

bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT.Ocorre que, conforme certidão de fl. 70, o 

imóvel em questão não fora encontrado pelo Oficial de Justiça.Assim, 

INTIME-SE o requerente, por meio de seu patrono –via DJE, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Ainda, em atenção ao pedido 

de fl. 68, INTIME-SE o requerente, por meio de seu patrono – via DJE, para 

que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, o extrato das parcelas 

quitadas do imóvel Residencial Sevilla, sem qualquer atualização, mesmo 

porque tal providência se dará após a venda do imóvel, nos termos da 

sentença prolatada.Por oportuno, consigno que, em que pese a 

apresentação voluntária dos documentos de fls. 29/48 pelo requerido, 

prevalecerá a avaliação judicial determinada nos autos.Saliento, por fim, 

que apesar de já ter transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

fixado no feito de id. 112215, em apenso, para a venda do bem imóvel, 

verifico que até o presente momento não fora efetivada a avaliação do 

imóvel judicial em questão, pelo que entendo prudente não fixar novo 

prazo nesta oportunidade.Com o transcurso dos prazos supra, 

certifique-se e conclusos, inclusive para análise acerca do pedido de 

avaliação do veículo GOL pela Tabela FIPE, em razão do mesmo ter sido 

sucateado.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 27 de novembro de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 112215 Nr: 16316-38.2007.811.0042

 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: LPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/O, LAURINDA 

SARA DA ROCHA GOMES - OAB:20823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE Souza Silva - 

OAB:8002, MAIKON CARLOS DE OLVEIRA - OAB:13.164

 Cód. 112215.

VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que apesar de já ter transcorrido o prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias fixado para a venda do bem imóvel, até o 

presente momento não fora efetivada a avaliação do imóvel judicial em 

questão, conforme se infere no feito em apenso (id. 508705), pelo que 

entendo prudente não fixar novo prazo nesta oportunidade.

Aguarde-se o deslinde da Liquidação de Sentença de id. 508705, em 

apenso.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 27 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): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 426412 Nr: 1675-30.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANGEL COSTA PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vitorino pereira da costa - 

OAB:, VITORINO PEREIRA DA COSTA - OAB:4671

 VISTOS. Considerando a ausência do nobre Advogado de defesa Dr. 

Vitorino Pereira da Costa, apesar de ter sido devidamente intimado, 

considera-se a presente audiência prejudicada. DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 26/02/2019 às 14:00 horas. INTIME-SE o patrono do 

acusado via DJE para tomar ciência da designação de audiência, bem 

como para manifestar se insiste na oitiva da testemunha Viturina da Cruz 

Arruda, sob pena de desistência tácita. Saem os presentes intimados. Às 

providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 369244 Nr: 9568-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLF

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

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT, MATHEUS GUILHERME POUSO 

GOMES - OAB:11578/MT, RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - 

OAB:21854/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Nos autos do presente cumprimento de sentença, o exequente protocolou 

“Ação de Modificação de Guarda de Menor c/c Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência”, juntada às fls. 315/323.

Acontece que a referida ação deve ser distribuída e não protocolada nos 

presentes autos, razão pela qual, determino o seu desentranhamento e 

entrega ao seu subscritor, mediante certidão, para que seja ela 

regularmente distribuída.

Visando o regular andamento do presente cumprimento de sentença, 

intime-se o exequente por meio do advogado constituído às fls. 324, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a certidão de fls. 314, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

 Às providências.

 Intime-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 409921 Nr: 14620-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSÉ DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magno José da Silva - 

OAB:19135, Niwmar Serpa - OAB:19703/0

 Ação Penal n. 14620-83.2015.811.0042 (409921)

VISTOS.

RECEBO o recurso interposto às fls. 204/204v, em seus legais efeitos, 

conforme disposição do art. 597 do Código de Processo Penal.

Nos termos do § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal, remeta-se o 

feito à Superior Instância para reexame da matéria, com as nossas 

homenagens.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 510198 Nr: 2898-47.2018.811.0042

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCMSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de “Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens”, proposta 

por JULIANA DA CRUZ MIRANDA SANTOS CARVALHO, em desfavor de 

JOÃO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO JÚNIOR, na qual a autora 

reitera o pedido de julgamento parcial da lide para a decretação do 

divórcio, autorizando-a a voltar a usar o nome de solteira (fls. 68).

 Os autos vieram conclusos para decisão.

 EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme acima relatado, pretende a autora o julgamento parcial da lide 

para a decretação do divórcio do casal, com o que não opôs o réu em sua 

contestação, tendo, inclusive, pleiteado, que fosse julgado “totalmente 

procedente o divórcio do casal”.

 Diante disso, no que se refere ao divórcio, em razão da ausência de 

controvérsia entre as partes, sem prescindíveis delongas, com 

fundamento no art. 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, alterado 

pela Emenda Constitucional n. 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL 

JULIANA DA CRUZ MIRANDA SANTOS CARVALHO e JOÃO CARLOS 

DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR, autorizando a autora a voltar a utilizar 

seu nome de solteira JULIANA DA CRUZ MIRANDA.

Por consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, Inc. III, “B” c/c art. 354, 

parágrafo único, ambos do CPC.

 Não havendo recurso desta decisão, expeça-se o competente MANDADO 

DE AVERBAÇÃO na certidão de casamento.

No mais, deve o presente feito tramitar apenas para resolução da 

controvérsia no que se refere à partilha dos bens adquiridos pelas partes 

na constância do casamento.

Aguarde-se o decurso de prazo para que o réu apresente contestação.

Cumpra-se a decisão de fls. 67.

 Às providências.

 Intimem-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 497583 Nr: 36710-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCÁCIO DEONIZIO CONFESSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER 

o acusado ACCÁCIO DEONIZIO CONFESSOR, brasileiro, divorciado, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 08/05/1972, filho de Maria Margarida 

Confessor e Nicolau Tolentino Confessor, portador do CPF 522.988.251-49 

e do RG n. 880011 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Universal, 

quadra 126, casa 07, bairro Doutor Fábio Leite II, nesta capital, da sanção 

do art. 21 (vias de fato), do decreto-lei 3688/41, o que faço com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Conforme inteligência do artigo 1387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE 

DETERMINAR a intimação pessoal do acusado. Transitada em julgado e 

após anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os 

autos.INTIME-SE o patrono do acusado via DJE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.P.I.C.Cuiabá, 27 de novembro de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 510198 Nr: 2898-47.2018.811.0042

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCMSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mais, deve o presente feito tramitar apenas para resolução da 

controvérsia no que se refere à partilha dos bens adquiridos pelas partes 

na constância do casamento.

Aguarde-se o decurso de prazo para que o réu apresente contestação.

Cumpra-se a decisão de fls. 67.

 Às providências.

 Intimem-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 438534 Nr: 14980-81.2016.811.0042

 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: LTLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN CELLA TARTELLO - 

OAB:21.008-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6.351, GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - OAB:22673/O

 Conforme acima asseverado, o réu apresentou contestação com 

reconvenção e intimado para efetuar o recolhimento das custas, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito, quedou-se inerte 

(certidão de fls. 138).

O artigo 290 do CPC, ao tratar das custas e despesas processuais, 

assevera 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.”

No caso dos autos, foi dada oportunidade ao réu de recolher as custas 

processuais referente à reconvenção, sob pena de extinção do feito e 

mesmo assim ele quedou-se inerte, conforme certificado às fl. 138.

Assim, diante do descumprimento da determinação de recolhimento das 

custas processuais, deve ser cancelada a distribuição e extinta a 

reconvenção com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da 

ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

 Corroborando esse entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. 

CONDIÇÕES DE ENCARCERAMENTO. QUESTÃO PROCESSUAL. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO 

DE CUSTAS E INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA AJG. PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. – [...]. - Não 

demonstrado que faz jus ao benefício da AJG e não tendo havido o 

recolhimento das custas iniciais, acertada a sentença que determinou o 

cancelamento da distribuição, com a extinção do feito sem resolução do 

mérito, forte nos artigos 290 e 485, IV, ambos do NCPC. APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70074997446, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

30/05/2018)

Assim, em face do exposto, nos termos do art. 485, IV c/c art. 290, 

parágrafo único, ambos do CPC, JULGO EXTINTO A RECONVENÇÃO, sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 438534 Nr: 14980-81.2016.811.0042

 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
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 PARTE AUTORA: LTLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN CELLA TARTELLO - 

OAB:21.008-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6.351, GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - OAB:22673/O

 No mais, não há questões pendentes de apreciação e inexistem matérias 

preliminares a serem apreciadas, restando apenas questão de mérito que 

será apreciada no momento oportuno.

As partes estão regularmente representadas, e não vislumbro 

irregularidades ou vícios a serem sanados, pelo que declaro o processo 

saneado, nos termos do art. 357, do CPC.

 Fixo como pontos controvertidos as condições do réu para o exercício do 

direito de visitas à sua filha; sendo que, a distribuição do ônus da prova 

deve-se dar na forma prevista no art. 373, I e II, do CPC.

Para dirimir a controvérsia e tendo em vista o longo decurso de prazo 

desde a realização do último estudo psicossocial, realizado em 21.06.2016 

(fls. 32/35), DETERMINO a realização de novo estudo psicossocial, na 

residência das partes, visando aferir as condições do autor para exercício 

do direito de visitas, devendo o laudo vir aos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Findo o prazo acima deferido e não tendo sido apresentado o relatório 

nos autos, autorizo, desde já, a cobrança junto ao Setor Multidisciplinar 

para juntada aos autos, sob pena de responsabilização.

 Juntado o relatório, intimem-se as partes (via DJe) para, querendo, sobre 

ele se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de 

concordância e, em igual prazo, especificar as provas que ainda pretenda 

produzir, justificando-as. Existindo pedido para produção de prova 

testemunhal, as partes devem apresentar rol de testemunhas no mesmo 

ato.

Além disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, 

deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que 

esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 319258 Nr: 18772-19.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS, LOYSLLENE SOUZA, MARIA APARECIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

UNIJURIS/UNIC - OAB:4.939, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 VISTOS.

Trata-se de execução de alimentos na qual o executado, após ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito, apresentou a justificativa de 

fls. 163/166, acompanhada pelos documentos de fls. 167/179, entre eles o 

recibo de fls. 177, que foi impugnado pela exequente sob a alegação de 

ser falso, por não ter sido por ela assinado (manifestação de fls. 

184/186).

Em razão da impugnação da exequente, o executado requereu a 

realização de perícia grafotécnica do recibo a fim de comprovar sua 

validade (fls. 189/192), o que foi deferido por meio da decisão de fls. 

198/200, nomeando-se perito para a realização dos trabalhos e arbitrando 

os honorários periciais (fls. 233/234).

Tentada a intimação do executado e do seu patrono da decisão que 

determinou o depósito dos honorários periciais esta restou infrutífera.

 Desta forma, determino a expedição de novos mandados de intimação do 

executado, a ser cumprido no endereço informado nos autos, já que é 

obrigação da parte manter seu endereço atualizado (art. 274, parágrafo 

único) e do Núcleo de Práticas Jurídicas que o representa, da decisão de 

fls. 233/234 e para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito do 

valor dos honorários periciais ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de presunção de desistência da perícia deferida e acolhimento da 

alegação de falsidade efetuada pela exequente.

 Efetuado o depósito do valor dos honorários periciais, intime-se o perito 

nomeado para dar início aos trabalhos periciais.

Findo o prazo acima deferido e nada sendo requerido, certifique-se e 

remetam-se os autos à Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, 

devendo considerar o valores já recebidos e o fato do executado já ter 

sido preso nestes autos.

 Às providências.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 340984 Nr: 728-78.2013.811.0042

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994, LUCILENE LINS 

FAGUNDES - OAB:14970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575/B

 VISTOS.

Trata-se de pedido de “Cumprimento de Sentença” proposto por KÁTIA 

TEIXEIRA em desfavor de JUCERLINO BERNARDES DA SILVA, 

pretendendo o recebimento de multa por litigância de má-fé estipulada por 

meio da sentença de fls. 326/336.

Tendo em vista que a pretensão executória anterior da exequente foi 

extinta sem resolução de mérito, defiro o pedido de cumprimento de 

sentença formulado às fls. 488/490.

INTIME-SE o executado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito no valor R$ 36.601,89 (trinta e seis mil seiscentos e 

um reais e oitenta e nove centavos), referente ao valor atualizado da multa 

por litigância de má-fé estabelecida em sentença, advertindo-o de que não 

efetuado o pagamento voluntário neste prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado no 

valor de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º do CPC e 

efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários mencionados incidirão sobre o valor remanescente da dívida 

(art. 523, § 1º, CPC).

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se 

mandado penhora e avaliação, para que o Sr. Oficial de Justiça proceda 

aos atos de expropriação (art. 523, § 3º).

 Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, 

“caput”, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512533 Nr: 5205-71.2018.811.0042

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329/ MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON VICENTE LEON 

JUNIOR - OAB/MT 7.518 - OAB:7.518

 Cód. 512533.

Vistos.
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Considerando o noticiado pelo requerido no petitório de fls. 648/664, isto é, 

a suposta ocorrência de alienação parental por parte da genitora da 

criança, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus patronos – via DJE, 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Desde já, considerando a peculiaridade do caso concreto, ANTECIPO a 

Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento anteriormente designada 

nos autos para o dia 22/01/2019 às 16h00min.

Consigo, por oportuno, que em não havendo acordo entre as partes sobre 

as questões pendentes, ato contínuo, será aberta a instrução processual.

Esclareço, mais uma vez, que compete ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando a intimação do juízo, conforme disposto 

no art. 455 do CPC.

No mais, CUMPRA-SE a decisão de fls. 635/637, inclusive certificando 

acerca da tempestividade do rol de testemunhas apresentados pelas 

partes nos autos.

Com o transcurso do prazo supra da aurora, certifique-se e colha-se o 

parecer ministerial acerca da suposta ocorrência de alienação parental.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 28 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): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 479425 Nr: 19219-94.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDICLEI SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Antonio Alves da 

Silva - OAB:20584/E

 Ação Penal n. 19219-94.2017.811.0042 (Cód. 479425)

VISTOS.

Tendo em vista que na peça de resposta escrita não foi arguida nenhuma 

preliminar ou prejudicial de mérito, bem como não havendo nos autos 

qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, RATIFICO a 

decisão de recebimento da denúncia e DETERMINO o prosseguimento da 

instrução processual.

DESIGNO audiência de Instrução U.N.A para o dia 21.02.2019, às 

15:00min.

INTIMEM-SE a vítima, as testemunhas se arroladas, o acusado, bem como 

a Advogada constituída nos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014749-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. G. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

Processo: 1014749-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SANDRA MARIA 

GOMES OLIVI RÉU: VANDERLEY DE SOUZA BENEVIDES SENTENÇA ® 

Código n. 490810. ® Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Divisão de Bens c/c Guarda c/c Alimentos Vistos etc. I. Sandra 

Maria Gomes Olivi, qualificada nos autos, ingressaram com Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens c/c 

Guarda c/c Alimentos em face de Vanderley de Souza Benevides, 

qualificado nos autos. Recebida a inicial, o feito prosseguiu com os 

andamentos de praxe. A autora peticionou (ID. 7346718) requerendo a 

extinção do feito sem a apreciação meritória, com fundamento no artigo 

485, VIII, do CPC. É o sucinto relatório, passo a decidir. Fundamentos II. 

Versam os autos acerca de Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável c/c Divisão de Bens c/c Guarda c/c Alimentos. III. 

Compulsando os autos verifico que a Defensoria Pública requereu a 

extinção do processo por desistência da ação (CPC, art. 485, VIII), ante ao 

desinteresse demonstrado pela requerente, conforme ID 7346753. IV. Com 

efeito, tendo havido desistência da ação por parte da requerente e não 

havendo a necessidade da anuência do requerido para a extinção do 

processo, haja vista que o mesmo não apresentou contestação (CPC, art. 

485, § 4º), impõe-se a extinção do presente feito sem resolução do seu 

mérito, ex vi do art. 485, VIII, do CPC. Dispositivo V. Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, homologo a 

desistência da ação e, por corolário, extingo o presente feito, ex vi do teor 

talhado no preceptivo do art. 485, inc. VIII, do CPC. VI. Após o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o feito. 

VII. Deixo de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que não restou formada a relação processual no presente feito. 

VIII. Considerando que a autora é beneficiaria da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e somente poderá 

ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º[1] do art. 98 do 

CPC. IX. P.R.I.C. X. Cuiabá, 23 de novembro de 2018. Assinado 

Eletronicamente Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de Direito [1] § 3o Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040223-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. D. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

Processo: 1040223-42.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: VAUDINETE 

VIRGILIA DE GUSMAO EXECUTADO: JOSE CARLOS DE ARAUJO I.Em 

consulta ao sistema APOLO, constato que o acordo entabulado nos autos 

n. 12490-23.2015.8.11.0042 não foi homologado judicialmente. Isso porque 

o mencionado processo foi extinto sem resolução do mérito, portanto, sem 

a homologação judicial. Assim, a exequente não é detentora de título 

executivo judicial para manejar a presente execução. Por sua vez, registro 

que o documento apresentado pela exequente, firmando na vigência do 

CPC/73, não é considerado título executivo, conforme rol do seu artigo 

585. Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Int. 

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99278 Nr: 3020-65.2016.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLCS, GSR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo P. Braga - 

OAB:12572/MT, Claudia Amélia Lima de Castro Guim - OAB:9223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DOMINGUES 

RODRIGUES - OAB:335839

 4. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Procedente os pedidos iniciais e, Extingo o 

processo, com Julgamento do Mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil , para:

1) Autorizar a criança Gabriel Sulzbacher Rodrigues, a viajar para o CHILE 

na companhia de sua genitora Sra. Fabiola Lauren Castro Sulzbacher; 

Expeça-se Alvará de Autorização de Viagem ao Exterior;

2) Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

3) Publique-se. Intime-se. Cumpra-se;

4) Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo às 

baixas e anotações devidas.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112135 Nr: 3733-69.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/ C ADOÇÃO E 

PEDIDO LIMINAR DE GUARDA

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: F. de J. S.

CITANDO (A): FABIANA DE JESUS SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/09/2018

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: M., vem á presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/ C ADOÇÃO E PEDIDO 

LIMINAR DE GUARDA, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante M.; e em desfavor da genitora F. de J. 

S. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo 

esgotados os meios para citação pessoal do Requerida Fabiana de Jesus 

Silva, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias 

(artigo 257, §3.º do NCPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 22 de novembro de 2018.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112083 Nr: 3707-71.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEA - Delegacia Especializada do Adolescente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O

 Nos termos da legislação vigente intimo o advogado do adolescente a 

respeito da REDESIGNAÇÃO DA AUDIENCIA de apresentação para o dia 

12.12.2018 às 14h45 min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105417 Nr: 2561-29.2017.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:24092/O

 Nos termos da Legigislação vigente impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da adolescente para Audiência em Continuação designada para 

o dia 04 de dezembro de 2018 às 15h35 min.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53558 Nr: 3560-70.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUZER RODRIGO BARBOZA MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MACEDO BARBOZA - 

OAB:22675/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 Procedo intimação da parte, acerca do desarquivamento dos autos, bem 

como, para no prazode 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, bem 

como juntar cálculo atualizado do débito.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41426 Nr: 2368-20.2018.811.0082

 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): Fabio Martins Defanti, PHD Publicidade e 

Eventos Eireli ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 17.276

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 22 e 

DESIGNO audiência preliminar para o dia 4 de fevereiro de 2019, às 15h30.

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, bem como a empresa PHD PUBLICIDADE E 

EVENTOS EIRELI – ME, nos endereços constantes nos autos, conforme 

requereu o Parquet à fl. 22.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28805 Nr: 898-22.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Jatobá Ltda, Thaís de Souza Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Cientifico o(s) advogado(s) do autor do fato Madeireira Jatobá Ltda e 

Thais de Souza Costa acerca da audiência designada para o dia 11 de 

Março de 2019 às 13h00min. nos autos da carta precatória n.º 

1957-75.2017.811.0093-Código: 81296, Juízo Deprecado Comarca de Feliz 

Natal/MT, para que tome(m) conhecimento e diligencie seu cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39903 Nr: 1426-85.2018.811.0082

 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
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J S SILVA MADEIRAS - ME, Josemar Santos 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos para análise do pedido de redesignação de 

audiência preliminar, bem como para análise do perdimento da madeira 

apreendida, eis que se trata de produto altamente perecível, cuja 

apreensão se deu em 21 de fevereiro de 2018.

É o relato. DECIDO.

Não se pode desconsiderar que a especificidade do produto apreendido 

que está a exigir imediata destinação, sob pena de deterioração 

irreparável, se já não se consumou, sobretudo considerando que o 

produto se encontra apreendido desde 21 de fevereiro de 2018.

 A corroborar, a Lei n. 9.605/98 contém regra especial no que diz respeito 

aos produtos perecíveis ou madeiras, consoante o §3º, do art. 25, que 

versa sobre a doação ou alienação após a devida avaliação, sendo que 

esta última torna-se desnecessária em face do valor atribuído na Nota 

Fiscal de fl. 11 e 18 e no Laudo Técnico de Identificação n. 060/2018 (fl. 

67).

Na hipótese, as condições são favoráveis à doação ou alienação, pois a 

madeira apreendida já foi periciada e avaliada nos moldes que a lei exige. 

Não se mostra imprescindível para o deslinde da questão, além do que, a 

sua mantença em depósito inadequado por mais tempo acarretará a sua 

deterioração total, se já não se consumou.

Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no laudo de identificação n. 060/2018 (fl. 68), apreendido e depositado no 

Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.

Outrossim, visando dar prosseguimento ao presente procedimento, em 

consonância com a cota ministerial de fl. 74, proceda-se a exclusão de 

ERICO ALVES MACHADO – motorista – do polo passivo deste feito, 

procedendo-se as baixas necessárias.

Designo audiência preliminar para o dia 28 de novembro de 2018, às 15h.

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 por carta precatória, no endereço 

informado à fl. 59.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Oficie-se o Coordenador do Pátio para ciência acerca do perdimento da 

madeira.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024348-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL DA COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELENA MELLO OAB - MT16093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1024348-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NOEL DA COSTA MONTEIRO 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos autos 

comprovante de endereço. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002515-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT8941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002515-78.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL) Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no 

prazo de 15 dias, para juntar aos autos comprovante de endereço. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002692-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002692-42.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

dias, para juntar aos autos documentos pessoais e comprovante de 

endereço. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002693-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002693-27.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

dias, para juntar aos autos documentos pessoais e comprovante de 

endereço. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002649-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002649-08.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DEMERCIO LUIZ GUENO 

REQUERIDO: FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no 

prazo de 15 dias, para juntar aos autos comprovante de endereço. 
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Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 009, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso ;

 Considerando Ofício nº 102-2018 - Gab, formulado pela Excelentíssima 

Senhora Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Anselma Nancy Cajango Tarifa, matrícula 

nº 6055, como Gestora Judiciário substituta, na 2ª Vara Criminal, a partir 

da data da publicação.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

C E R T I D Ã O

 Certifico que foi feito novo convite para servidora Anselma Nancy Cajanfo 

Tarifa, mat.6055, tendo em vista a devolução do convite anterior, para 

fazer o convite de forma fechada. Apesar de não ter sido criado 

expediente, foi feita Portaria nº 07 de 14.11.2018, DJE - 10379, 

disp.21.11.2018 e publicado 22.11.2018.(anexa)

Cuiabá, 23 de novembro de 2018

Márcia Célia Camarim Guabiroba

4714

PORTARIA Nº 01, 05 DE NOVEMBRO DE 2018

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT , JU ÍZA DE DIREITO E DIRETOR A DO FORO 

DE RONDONÓPOLIS EM SUBSTITUIÇÃO , no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, resolve:

 Artigo 1º - Conceder ao servidor Adão Bento de Freitas, matrícula nº 

4713, (59) cinquenta e nove dias de licença prêmio, no período de 22 de 

outubro a 19 de dezembro de 2018, referente ao quinquênio de 2012 a 

201 7.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro em Substituição

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841694 Nr: 9024-07.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPANHOLI TRANSPORTADORA DE SUINOS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TROVÃO AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR LENZ - OAB:52019

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, e o 

valor de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo 

que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789278 Nr: 9931-16.2015.811.0003

 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 BRADESCO S.A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

RODOMAIS TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:6.218

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 242,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724959 Nr: 5929-71.2013.811.0003

 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: JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA

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

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420

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

SILVA - OAB:8184-A

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

349,40 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(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 
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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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702637 Nr: 10615-77.2011.811.0003

 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: DIANA MONTEIRO LEITE ANGHINONI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

779,62 e Taxa Judiciária no valor R$ 846,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445242 Nr: 424-70.2011.811.0003

 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: CICERA MARIA SOARES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:11126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:OAB/SP-221.386

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 314,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004392-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lucimar Rodrigues Neto (RÉU)

FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que deixei de intimar as testemunhas arroladas na petição ID 

16110971, face o disposto no Art. 455, § 1º, 2º e 4º do CPC. Destarte, 

intima-se o advogado peticionante para a adoção das providências 

pertinentes.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003799-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA CRISTIANE SCHUH DOS ANJOS (AUTOR(A))

IRIA TRAUDI HERBER SCHUH (AUTOR(A))

THALES CRISTIAN SCHUH (AUTOR(A))

TEYLOR CRISTIANO SCHUH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR OAB - MT0015614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES (RÉU)

SIRLENE ALVES FERREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003799-86/2016 Ação: Reintegração de Posse Autora: Iria Traudi 

Herber Schuh e Outros. Réus: Sirlene Alves Ferreira e Outro. Vistos etc. 

IRIA TRAUDI HERBER SCHUH, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de 

Reintegração de Posse” em desfavor de SIRLENE ALVES FERREIRA e 

CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Entendo conveniente a justificação prévia do alegado, assim, designo 

audiência para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 15h00min (arts.357, §3º; 

562 CPC). Nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil, intime-se 

o réu para comparecer à audiência de justificação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 28 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005561-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEMIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO OAB - MT0003700A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CONDOMINIO RESIDENCE CLASSIC (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005561-69/2018 Ação: Anulação Autor: Themis de Oliveira. Ré: 

Condomínio Residence Classic. Vistos, etc. Considerando o petitório de 

(fl.136 – correspondência ID 16371049, fl.02, item ‘a’), hei por bem 

indeferir o pleito autoral, eis que a audiência de conciliação no início do 

processo é obrigatória e, via de consequência, redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2018, às 09h00min, no CEJUSC. 

Ademais, defiro o pedido de (fl.136 – correspondência ID 16371049, fl.02, 

item ‘b’). Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 27 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004885-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA RUBIA WALOSK DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de sua advogada, para que 

manifeste-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito face à petição ID 16692404.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284623 Nr: 347-76.2002.811.0003

 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, JAÍVO DIAS PEREIRA, 

JAIME DIAS PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 Certifico a impossibilidade de remessa da Carta Precatória via Malote 

Digital, uma vez que a mesma carece de preparo (recolhimento de custas 

para distribuição). Destarte, fica a parte exequente intimada a providenciar 

o preparo da Carta Precatória, juntando comprovante respectivo aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, possibilitando o envido da mesma via 

Malote Digital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384730 Nr: 12877-73.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZAR FERTILIZANTES E SERVICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Intima-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, acerca dos documentos juntados às fls. 433/435

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101379 Nr: 13320-68.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAÍVO DIAS PEREIRA, JAIRO DIAS PEREIRA, 

JAIME DIAS PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT, LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA - 

OAB:MT/11.709 A

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

impulsiono os autos para intimação do advogado dos executados, para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se nos autos quanto à devolução da 

Carta Precatória de avaliação de fls. 525/554.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731694 Nr: 12044-11.2013.811.0003

 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: CARLOS CLEISIMAR DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVEL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT, JEFFERSON MASSAHARU ARAKI - OAB:33.824/PR

 Do advogado da parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

contrazarroar o recurso de apelação interposto pela parte autora de fls. 

143/150.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012869-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TONSIC (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012869-59/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Antonio Carlos Tonsic. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. ANTONIO CARLOS TONSIC, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora em sua exordial que é 

consumidora de energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/142990-1; 

que, a ré imputa-lhe débito no importe de R$906,31 (novecentos e seis 

reais e trinta e um centavos), valor este que corresponde à fatura 

referente outubro/2018, com vencimento para o dia 28/01/2019, conforme 

documentos de (fl.28 – correspondência ID 16708057, fl.04); que, a 

referida fatura corresponde a recuperação de consumo, em conformidade 

com o documento de (fl.27 – correspondência ID 16708057, fl.03). Por 

derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência 

que a parte ré abstenha-se de efetuar a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, em razão do débito ora discutido, bem 

como, obste-se de inscrever seu nome e CPF nos órgãos de restrição ao 

crédito, sob pena de aplicação de multa diária, nos termos dos item ‘3’ de 

(fl.20 – correspondência ID 16708051, fl.18). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fl.25 – correspondência ID 16708057), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 1.048, 

inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que terão prioridade na 

tramitação em todas as instâncias os procedimentos nos quais figurem 

como parte ou interessados pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos ou portador de doença grave, é nesse sentido a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Prioridade na tramitação do 

feito Pedido que deve ser concedido ao autor maior de 60 anos e aos 

demais co-autores, mesmo que não tenham idade igual ou superior a 60 

anos Inteligência da Lei nº 10.741/03 que não faz restrição ao benefício. 

R e c u r s o  p r o v i d o . 1 0 . 7 4 1 ”  ( 5 4 7 0 8 8 3 1 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0547088-31.2010.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de 
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Julgamento: 16/05/2011, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 19/05/2011) Assim, hei por bem em deferir o pedido de 

prioridade na tramitação dos autos, com fulcro no documento de (fl.23 – 

correspondência ID 16708056, fl.02). O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão 

da tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação proposta pela 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CEMIG – CORTE 

DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLENCIA DE 

FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE FATURAMENTO – DISCUSSÃO 

DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AFERIÇÃO DO VALOR – 

RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DESTE DÉBITO 

– DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – INDEFERIMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A concessionária do serviço 

público não pode se valer do corte de energia para compelir o consumidor 

ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de faturamento, sob pena de 

violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve ser deferida a 

antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no fornecimento do 

serviço de cunho essencial, quando em discussão os critérios adotados 

para aferição do valor correspondente ao refaturamento e para determinar 

o restabelecimento dos serviços interrompidos por estes débitos. (...).” 

(grifei) (TJ/MG, nº única: 0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio 

Vilela, Dt julg. 01/06/10) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia 

de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de 

consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação 

jurisprudencial, não deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que 

não é questionado no caso dos autos. Assim, defiro parcialmente a tutela 

provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa 

ré abstenha-se efetuar suspender o serviço de fornecimento de energia 

elétrica vinculada à Unidade Consumidora nº6/142990-1, no que tange ao 

importe de R$906,31 (novecentos e seis reais e trinta e um centavos), 

valor este que corresponde à fatura referente outubro/2018, com 

vencimento para o dia 28.01.2019, conforme documentos de (fl.28 – 

correspondência ID 16708057, fl.04), bem como, obste-se de inscrever o 

nome e CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena 

de aplicação de astreintes no valor de R$200,00 (duzentos reais) por dia 

de descumprimento, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil 

reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Todavia, condiciono o 

cumprimento da tutela provisória de urgência à comprovação nos autos 

quitação das faturas compreendidas no período de novembro/2017 a 

novembro/2018, no prazo de (15) quinze dias, eis que o referido 

documento não fora carreado aos autos e a declaração juntada às (fl.31 – 

correspondência ID 16708058) é apócrifa. De outro norte, indefiro o pleito 

de inversão do ônus da prova requerido no item ‘6’ de (fl.21 – 

correspondência ID 16708051, fl.19), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/12/2015) Em consonância com o disposto no Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 10h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 

de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012782-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIMAO JORGE ROEWER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO ROEWER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012782-06/2018 Ação: Alvará Judicial Autora: Aline Simão Jorge 

Roewer Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que o feito se 

trata de "Ação de Alvará Judicial", bem como, que a requerimento da parte 

autora, fora distr ibuído por dependência ao fei to de 

nº1002640-40.2018.8.11.0003, em trâmite na Primeira Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca. In casu, Considerando que o nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho 

de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas de Família e Sucessões têm competência para 

processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de família e 

sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária (destaquei). 

Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente 

feito, pelo que determino a remessa destes autos à Primeira Vara 

Especializada de Família e Sucessão da presente Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se Roo-MT, 27 de novembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012892-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012892-05.2018 Ação: Habilitação de Crédito Autor: Gerson Silva 

Moreira Réu: Espólio de Escolastico Rodrigues Novaes Vistos, etc. Da 

análise detida dos autos, verifica-se que o feito se trata de "Ação de 

Habilitação de Crédito", bem como, que a requerimento da parte autora, 

f o r a  d i s t r i b u í d o  p o r  d e p e n d ê n c i a  a o  f e i t o  d e 

nº1008537-49.2018.8.11.0003, em trâmite na Primeira Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca. In casu, Considerando que o nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho 

de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas de Família e Sucessões têm competência para 

processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de família e 

sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária (destaquei). 

Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente 

feito, pelo que determino a remessa destes autos à Primeira Vara 

Especializada de Família e Sucessão da presente Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se Roo-MT, 28 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: 1002762-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOCASTRO TRANSPORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002762-87/2017 Ação: Execução Exequente: Rodocastro Transportes. 

Executada: Rossato Transportes Rodoviário LTDA – ME. Vistos, etc. 

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como averbar restrições, defiro o pedido de (fl.57 

– correspondência ID 16013788), somente com relação a transferência do 

bem, conforme extratos em anexos. Intimem-se as partes, via seus 

respectivos procuradores, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifestem-se, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 

de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006135-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE PEREIRA AJALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006135-92/2018 Ação: Repetição de Indébito c/c Indenização por 

Danos Morais Autora: Rosemeire Pereira Ajala. Ré: Telefônica Brasil S/A 

(Vivo). Vistos, etc. ROSEMEIRE PEREIRA AJALA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A (VIVO), pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora 

que não possui qualquer relação contratual com a parte ré; que, soubera 

estar seu nome e CPF inscritos nos órgãos de restrição ao crédito, em 

razão do contrato/fatura nº0000899999857625, no importe de R$1.280,60 

(um mil, duzentos e oitenta reais e sessenta centavos), com vencimento 

para o dia 27/07/2015, conforme documento de (fl.33 – correspondência 

ID 15485121). Ademais, alega que entrara em contato com a empresa ré e, 

diante da necessidade de ter o seu nome e CPF excluídos dos órgãos de 

restrição ao crédito, firmara acordo e pagara a importância de R$840,00 

(oitocentos e quarenta reais), conforme documento de (fl.25 – 

correspondência ID 14552181). Por derradeiro, requer que seja deferida a 

tutela provisória de urgência, a fim de que a ré exclua o nome o CPF da 

parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de 

multa diária, nos termos do item ‘a’ de (fl.16 – correspondência ID 

14552066, fl.14). D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda inicial de 

(fls.32/37 – correspondência ID’s 15485116 e 15485121). Considerando 

os documentos de (fl.36 – correspondência ID 15485121, fl.04), hei por 

bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 

294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, 

sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança 

da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. 

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

os demais elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a 

tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em 

julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, 

satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS 

MORAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDO EM PRIMEIRO 

GRAU. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. MULTA COERCITIVA. 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRAZO RAZOÁVEL FIXADO PARA 

CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Tratando-se de 

medida emergencial de caráter excepcionalíssimo, a antecipação da tutela 

específica das obrigações de fazer ou não fazer somente deve ser 

concedida quando demonstrados no caso concreto ser relevante o 

fundamento da demanda e haver justificado receio de ineficácia do 

provimento final, tudo conforme o disposto no art. 461, § 3º, do Código de 

Processo Civil de 1973. Assim, verificada a verossimilhança do direito 

alegado, matizada na inscrição indevida do nome do Autor no cadastro de 

inadimplentes por dívida contraída junto a instituição financeira com a qual 

o Requerente nunca manteve relação negocial, bem como demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a decisão 

concessiva da tutela de urgência há de ser mantida. II - A multa 

discricionariamente arbitrada para o caso de descumprimento de 

obrigação de fazer possui caráter coercitivo e punitivo, tendo em vista que 

o juiz fixa, por meio de medida injuncional (de ofício ou a pedido do autor), 

a quantia que será suportada pelo sujeito passivo em caso de 

desobediência da ordem, tendo por objetivo vencer a possível resistência 

do recalcitrante, demovendo-o da inadimplência.” (TJ-SC - AI: 

01503832520158240000 Joinville 0150383-25.2015.8.24.0000, Relator: 

Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 25/05/2017, Quarta Câmara de 

Direito Civil) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RELEVÂNCIA 

DA FUNDAMENTAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

NEGATIVA – TUTELA CONCEDIDA. 1. A inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito é passível de causar dano grave, sendo certo que a 

afirmação da parte no sentido de que não possui relação jurídica com o 

réu é suficiente para a obtenção da tutela antecipada, não lhe sendo 

possível realizar prova negativa, cabendo ao réu/agravado provar a 

existência da relação jurídica. 2. Deu-se provimento ao agravo de 

instrumento.” (AGI 20140020331589 TJ/DF, Órgão Julgador: 4ª Turma 

Cível, Data da Publicação: 30/03/2015 – pág. 254, Relator: Des. Sérgio 

Rocha) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. - É prudente 

a concessão de antecipação de tutela para exclusão ou abstenção de 

inscrições negativas nos órgãos de restrição ao crédito em ação na qual 

se discute a existência do débito.” (TJ-MG, Relator: Moacyr Lobato, Data 

de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL) Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum 

acarretará à ré, a qual poderá efetuar a cobrança novamente em nome da 

autora, caso seja configurada durante a instrução processual que o débito 
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realmente existe. Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de 

tutela provisória de urgência a fim de determinar a exclusão do nome e 

CPF da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, em razão do 

contrato/fatura nº0000899999857625, no importe de R$1.280,60 (um mil, 

duzentos e oitenta reais e sessenta centavos), com vencimento para o dia 

27/07/2015, até ulteriores deliberações deste juízo. Oficie-se ao 

SPC/SERASA para que procedam a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘e’ de 

(fl.16 – correspondência ID 14552066, fl.14), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 06 de fevereiro de 2019, às 08h30min, no CEJUSC. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 26 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000666-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRINK'S E-PAGO TECNOLOGIA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE CASTRO SILVA OAB - SP224979 (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA GADIA DA SILVA LEME MACHADO OAB - SP112333 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISVALDO GONCALVES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000666-36.2016 Ação: Monitória Autora: Brinks Epago Tecnologia Ltda. 

Réu: Marisvaldo Gonçalves dos Santos. Vistos, etc... Analisando os 

termos dos petitórios de (id.16016371; id.16016372) e (id.16631279), hei 

por bem em deferir o levantamento dos valores depositados no 

(id.16016372), com suas devidas correções, em favor da parte ré, 

expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra 

e após pagas as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 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: 1009361-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009361-42/2017 Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(fl.55, último parágrafo – correspondência ID 13564838, fl.03), em 

consonância com o disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil e 

atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central permitindo o bloqueio on line de valores, hei 

por bem em deferir a penhora on line junto ao Sistema BacenJud, 

determinando a penhora nas contas bancárias em nome do executado 

Nelson José Vigolo, no valor de R$359.125,05 (trezentos e cinquenta e 

nove mil, cento e vinte e cinco reais e cinco centavos). Na forma do 

disposto no §2º, do art.1º, do Provimento nº 04/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, os autos permanecerão no gabinete do Juiz 

até que se processe a ordem. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009361-42/2017 Vistos, etc... Nesta data fora efetuada a transferência 

do valor bloqueado, para a Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Sobre os documentos fornecidos pelo convênio 

‘BacenJud’, manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em 

consonância com o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de 

Processo Civil, após conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 28 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: 1000551-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELA PEREIRA DE SOUZA MELO OAB - GO19718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDALVA VARELA DA SILVA OAB - MT20260/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000551-78/2017 Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(fls.94/95 – correspondência ID 13491536), em consonância com o 

disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil e atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central permitindo o bloqueio on line de valores, hei por bem em 

deferir a penhora on line junto ao Sistema BacenJud, determinando a 

penhora nas contas bancárias em nome do executado Coder – Companhia 

de Desenvolvimento de Rondonópolis, no valor de R$12.492,18 (doze mil, 

quatrocentos e noventa e dois reais e dezoito centavos). Na forma do 

disposto no §2º, do art.1º, do Provimento nº 04/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, os autos permanecerão no gabinete do Juiz 

até que se processe a ordem. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000551-78/2017 Vistos, etc... Sobre os documentos fornecidos pelos 

convênios “BacenJud”, manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) 

cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002049-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CHIOSINI FRANCENER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL NATALINO SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA IRMAOS CARMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE BASTOS MARQUEZI OAB - SP0097087A (ADVOGADO(A))

LUCIMEIRE FAGUNDES DA SILVA OAB - SP265385 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA GONCALVES VALENCA OAB - SP225169 
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(ADVOGADO(A))

ROGERIO RIBEIRO MIGUEL OAB - SP307984 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002049-15/2017 Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(fls.96/97 – correspondência ID 16087849), em consonância com o 

disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil e atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central permitindo o bloqueio on line de valores, hei por bem em 

deferir a penhora on line junto ao Sistema BacenJud, determinando a 

penhora nas contas bancárias em nome da executada Transportada 

Irmãos Carmos Ltda, no valor de R$15.550,71 (quinze mil, quinhentos e 

cinquenta reais e setenta e um centavos). Na forma do disposto no §2º, 

do art.1º, do Provimento nº 04/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça, os autos permanecerão no gabinete do Juiz até que se processe 

a ordem. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de novembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS PRIMEIRA 

VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº1002049-15/2017 Vistos, 

etc... Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a 

Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sobre os 

documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, manifestem-se as 

partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com o disposto no 

artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004983-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MORAES AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004983-77/2016 Ação: Reintegração de Posse Autor: Banco Bradesco 

Financiamento S/A. Réu: Jeferson Moraes Amorim. Vistos, etc. Atentando 

pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça 

com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line 

de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do réu (fl.45 – correspondência ID 9244356), conforme extratos 

em anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 22 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001829-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBELIA BARBOSA DE MORAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001829-17/2017 Ação: Monitória Autor: Massa Falida do Banco 

Cruzeiro do Sul S.A. Ré: Robelia Barbosa de Morais. Vistos, etc. 

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do réu (fl.190 – correspondência ID 15923370), conforme 

extratos em anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) 

cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008778-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008778-57/2017 Ação: Cobrança Autor: Luis Francisco Pinto. Réu: 

Alex Francisco de Souza. Vistos, etc. LUIS FRANCISCO PINTO, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação de em desfavor de 

ALEX FRANCISCO DE SOUZA, restando acostada as respectivas 

manifestações às (fls.143/146 – correspondência ID 13471912 e 

fls.147/150 – correspondência ID 13652918), vindo-me os autos 

conclusos. DECIDO: Considerando os termos do petitório de (fls.78/88 – 

correspondência ID 12721001), especificamente, no que tange ao 

denominado “Pedido Contraposto”, constante do item ‘8’ da Contestação 

apresentada às (fls.82/88 – correspondência ID 12721001, fls.05/11); 

considerando, ainda, que a parte ré não carreara aos autos quaisquer 

documentos capazes de ensejar as benesses da assistência judiciária, 

assim, indefiro o pleito constante do item ‘b’ de (fl.144 – correspondência 

ID 13471912, fl.02) e, via de consequência, hei por bem rejeitar a presente 

Reconvenção, eis que a parte ré desatendera o expresso comando 

judicial de (fl.140 – correspondência ID 13196179, fl.02 – penúltimo 

parágrafo), conforme certidão de (fl.151 – correspondência ID 16728701). 

Por tais fundamentos, dou o processo por saneado. Para o desate da 

questão, entendo que a prova pericial, juntada de documentos e prova oral 

é suficiente, assim: Considerando que as partes requereram a prova 

pericial à (fl.143/146 – correspondência ID 13471912 e fls.147/150 – 

correspondência ID 13652918), nomeio perito judicial o Sr.Ilson Pereira dos 

Santos, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de (5) cinco dias (artigo 465, §2º, incisos I, II e III, 

CPC). Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico 

(artigo 465, §1º, incisos II e III, CPC). Os honorários periciais deverão ser 

rateados entre as partes, com fulcro no artigo 95 do Código de Processo 

Civil e, uma vez concordes com a proposta e depositados os honorários 

em (5) cinco dias (artigo 95, §1º, CPC), desde já, autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Considerando que os honorários periciais deverão ser rateados, 

limito os honorários periciais suportados pelo autor à importância de 

R$1.000,00 (um mil reais), devendo o valor remanescente ser arcado pela 

parte ré, a qual não é beneficiária da assistência judiciária e, o faço em 

consonância com a Resolução nº 127, de 15 de março de 2011 do CNJ, 

que estabelece: “Art. 6º O valor dos honorários periciais, de tradutor ou 

intérprete, a serem pagos pelo Poder Judiciário em relação a pleito de 

beneficiário de gratuidade de Justiça, será limitado a R$ 1.000,00 (um mil 

reais), independentemente do valor fixado pelo juiz, que considerará a 

complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização 

do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as 

peculiaridades regionais. (...) Art. 9º O pagamento dos honorários 

periciais, de tradutor ou intérprete efetuar-se-á mediante determinação do 

presidente do Tribunal, após requisição expedida pelo juiz do feito, 

observando-se, rigorosamente, a ordem cronológica de apresentação das 

requisições e as deduções das cotas previdenciárias e fiscais, sendo o 
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valor líquido depositado em conta bancária indicada pelo perito. 1º As 

requisições deverão indicar, obrigatoriamente: o número do processo, o 

nome das partes e respectivos CPF ou CNPJ; o valor dos honorários, 

especificando se de adiantamento ou se finais; o número da conta 

bancária para crédito; natureza e característica da perícia; declaração 

expressa de reconhecimento, pelo Juiz, do direito à justiça gratuita; 

certidão do trânsito em julgado e da sucumbência na perícia, se for o 

caso; endereço, telefone e inscrição no INSS do perito.§ 2º O valor dos 

honorários será atualizado pelo IPCA-E ou outro índice que o substitua, a 

partir da data do arbitramento até o seu efetivo pagamento.” De outro 

norte, a jurisprudência assente que: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. Cabe ao Estado 

arcar com honorários periciais, na hipótese em que houver sucumbência 

por parte do beneficiário da assistência judiciária, em razão de ser dever 

constitucional daquele prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. 

2. Precedentes: AgRg no REsp 1352121/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 18.3.2013; EDcl no AgRg no REsp 1327281/MG, Rel. 

Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.11.2012; e AgRg no Resp 

1327290/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 

22.10.2012.3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 

1.349.531/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - 

julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013) Prazo para entrega do laudo é de 

(30) trinta dias (artigo 465, CPC) e, aportando aos autos, desde já, defiro o 

levantamento dos honorários periciais proporcionais, 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). 

Designo o dia 09 de abril de 2019, às 15:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, do Código de 

Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Finalmente, considerando o requerimento de 

expedição de Carta Precatória constante de (fl.143/146 – correspondência 

ID 13471912), hei por bem deferir, fixando o prazo de (90) noventa dias 

para cumprimento (art.260, CPC). Expeça-se o necessário, mediante as 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de novembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002348-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MARIA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

AHMAD CHARANEK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002348-26/2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores 

Pagos Autora: Carmem Maria Soares. Réus: Cooperativa Coop de Cred de 

Livre Adm de Ass do Sul de Mato Grosso – Sul MT e Outros. Vistos, etc. 

CARMEM MARIA SOARES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Restituição de Valores Pagos’ em desfavor de COOPERATIVA 

COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE ASS DO SUL DE MATO GROSSO – SUL 

MT, PANTANAL COMÉRCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA ME e 

AHMAD CHARANEK, ambos com qualificação nos autos, aduzindo: “Que 

firmara contrato de compra e venda com o terceiro réu, em 10.12.2013, 

tendo como objeto o imóvel matriculado sob nº13.169, no importe de 

R$100.000,00 (cem mil reais); que, o referido contrato de compra e venda 

não fora registrado à margem da matrícula; que, o referido imóvel fora 

gravado com hipoteca, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), 

em 19.08.2014, conforme R.12/13.169 – Prenotação nº275.647 de 

14.08.2014 (fl.42 – correspondência ID 1854769, fl.04); que, salienta tal 

negociação realizada entre os réus é posterior à compra do imóvel 

efetuada pela autora; que, a autora notificara o banco réu em 09.06.2016 

(fls.55/62 – correspondência ID 1854769, fls.17/24); que, em sede de 

tutela provisória de urgência requerera o levantamento do gravame 

(hipoteca); que, pugnara pela confirmação da tutela provisória de urgência 

e, alternativamente, pela restituição do valor atualizado do negócio. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$100.000,00 (cento mil reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária.” O pedido de 

tutela provisória de urgência restou indeferido às (fls.63/67 – 

correspondência ID 1979921), não sobrevindo recurso. Foi designada 

data para realização de audiência preliminar de conciliação, a qual se 

realizou, todavia, não se obteve êxito (fls.94/98 – correspondência ID 

3650057 a ID 3650063). Devidamente citadas, apresentaram contestações 

(fls.103/162 – correspondência ID 4287403 a ID 4287420 e fls.190/193 – 

correspondência ID 9840086), onde procuram refutar os argumentos 

esposados pela autora, dizendo: “Sicredi Sul MT – que a autora alega ter 

firmado contrato de compra e venda com o terceiro réu em 13.12.2013; 

que, o valor do negócio fora de R$100.000,00 (cem mil reais); que, em 

14.08.2014, o segundo o réu (Pantanal Comércio de Produtos Importados), 

na qualidade de devedor principal e o terceiro réu (Ahmad Charanek) na 

qualidade de avalista, contraíram junto à primeira ré Cédula de Crédito 

Bancário, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo sido o 

imóvel descrito e caracterizado nos autos dado em garantia hipotecária 

(fls.154/159 – correspondência ID 4287418 a ID 4287420); que, em razão 

da inadimplência dos segundo e terceiro réus, o primeiro réu promovera 

junta ao juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, Ação de Execução 

Hipotecária sob nº1001608-68.2016.8.11.0003; que, não houve má-fé por 

parte da primeira ré. Junta documentos e requer a improcedência da ação 

com a condenação da autora nos ônus de sucumbência. Pantanal 

Comércio de Produtos Importados Ltda ME e Ahmad Charanek – a 

presente demanda versa sobre pedido de levantamento de hipoteca 

decorrente de Cédula de Crédito Bancário emitida pelo Banco Sicredi Sul 

MT (primeiro réu), em favor do segundo réu, a qual fora averbada às 

margens da matrícula nº13.169 em 19.08.2014; que, a autora firmara com 

o terceiro réu a compra do referido imóvel pela importância de 

R$100.000,00 (cem mil reais); que, a autora não cumprira com o dever 

legal, ou seja, deixara de efetuar a transferência do imóvel para seu nome, 

sob a alegação de impossibilidade financeira; que, requer a liminar de 

levantamento de hipoteca e no mérito que sejam os segundo e terceiro 

réus condenados solidariamente ao ressarcimento da importância 

adimplida pela autora (cem mil reais); que, requer a improcedência da ação 

com a condenação da autora nos ônus de sucumbência.” Sobre as 

contestações, manifestou-se a parte autora (fls.168/172 – 

correspondência ID 4924832 e fls.200/202 – correspondência ID 

10208635). Ademais, instadas a manifestarem-se acerca das provas que 

pretendem produzir (fls.207/209 – correspondência ID 10610793), as 

partes pugnaram às (fl.211 – correspondência ID 10643273 e fls.213/214 

– correspondência ID 10696216 e fls.215/217 – correspondência ID 

10910475) pelo julgamento do feito no estado em que se encontra, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Cuida-se na espécie de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido 

subsidiário de restituição de valores pagos, aforada por Carmem Maria 

Soares em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT, Pantanal Comércio de 

Produtos Importados Ltda ME e Ahmad Charanek, proposta em 23 de 

agosto de 2016, porque, segundo a inicial, a autora firmara contrato de 

compra e venda do imóvel sob matrícula nº13.169, no importe de 

R$100.000,00 (cem mil reais), em 10.12.2013, com o terceiro réu; que, em 

14.08.2014, o segundo o réu (Pantanal Comércio de Produtos Importados), 

na qualidade de devedor principal e o terceiro réu (Ahmad Charanek) na 

qualidade de avalista, contraíram junto ao primeiro réu (Sicredi Sul MT) 

Cédula de Crédito Bancário, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais), tendo sido o imóvel descrito e caracterizado nos autos dado em 

garantia hipotecária (fls.154/159 – correspondência ID 4287418 a ID 

4287420), assim, postula no sentido de serem obrigados os réus a 

levantarem (retirarem) o registro da hipoteca do referido imóvel e, 

subsidiariamente, pugna pelo ressarcimento do valor de R$100.000,00 
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(cem mil reais) devidamente atualizados. Pois bem, analisando as razões 

de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação não merece integral 

acolhimento, pois, entendo que houve provas suficientes a demonstrar 

que o réu (Sicredi Sul MT) de fato agira com boa-fé e, em que pese o 

esforço probatório da autora, esta não conseguiu destituir a versão e 

provas apresentadas pelo réu (Sicredi Sul MT) às (fls.154/159 – 

correspondência ID 4287418 a ID 4287420). A prova documental trazida à 

colação, comprova a relação que envolve as partes, bem como, que a 

parte autora mantivera-se inerte até 14.08.2014 quando, então, a parte ré 

(Sicredi Sul MT) procedera com a Prenotação nº275.647 e, posterior 

registro em 19.08.2014, conforme R.12/13.169 (fl.159 – correspondência 

ID 4287420). Inexistindo, pois, prova efetiva de que o réu (Sicredi Sul MT) 

tenha agido com má-fé (eis que quando da efetivação do registro o imóvel 

era pertencente/domínio ao então devedor/garantidor), não há que se falar 

em obrigá-lo a cancelar o registro da hipoteca registrada às margens do 

imóvel nº13.169, quiçá obriga-lo ao ressarcimento da importância atinente 

ao contrato firmado pela autora junto ao terceiro réu (Ahmad Charanek), 

mesmo porque a autora fora desidiosa e não registrara o contrato de 

compra e venda às margens da referida matrícula. Destarte, causa 

enorme estranheza ao Juízo, o fato da autora haver demorado quase de 

(03) três anos para providenciar a transferência do imóvel adquirido a 

título oneroso e, mais, aguardado o transcurso de mais de (02) dois meses 

entre a efetiva notificação do primeiro réu (fls.55/62 – correspondência ID 

1854769, fls.17/24) e a propositura da presente demanda (23.08.2016 – 

fl.01). O conjunto probatório impõe o decreto de improcedência quanto ao 

pleito de levantamento/cancelamento da hipoteca registrada junto às 

margens da matrícula nº13.169, pela ausência de demonstração dos fatos 

constitutivos do direito da autora, ônus que lhe competia, a teor do artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sobre a regra estatuída no 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o eminente tratadista José 

Frederico Marques, explica: “As normas produtoras de efeitos jurídicos 

constituem, em última análise, verdadeiras configurações abstratas de 

fatos e acontecimentos, a cuja existência se prendem as conseqüências 

de ordem jurídica que os preceitos legais prevêem e disciplinam. 

Necessário é, por isso, que a pessoa pretenda obter esses efeitos 

jurídicos previstos nas normas e regras da lei, prove e demonstre a 

existência dos fatos e de onde tais efeitos se originam. Corolário desse 

fenômeno é a regra de que cada parte suporta o ônus da prova sobre a 

existência de todos os pressupostos – inclusive negativos – das normas 

se cuja aplicação não pode ter êxito sua pretensão processual. Como os 

fatos indicados pelo autor são os elementos constitutivos do pedido que 

deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar esses fatos para que sua 

pretensão seja acolhida e julgada procedente.” (Manual de Direito 

Processual Civil, São Paulo, Saraiva, 1977, Vol. II, pág. 188/189). O ditame 

plasmado no artigo 373, inciso I, do Estatuto Processual Civil, indica que 

compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito. 

Consoante à doutrina processual, fato constitutivo é aquele que é apto a 

dar nascimento à relação jurídica que o autor afirma existir ou ao direito 

que dá sustentação à pretensão deduzida pelo autor em juízo. A 

consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o 

julgamento de improcedência do pedido. Eis a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I DO CPC/2015. PARTE 

AUTORA QUENÃO DEMONSTROU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU 

DIREITO. NÃO COMPROVOU A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO QUE 

SUSTENTA TER CELEBRADO. SENTENÇA MANTIDA. Exegese do artigo. 

373, I, do CPC/2015. O ônus da prova compete a quem alega. E quem 

alega e nada prova, ou prova de modo duvidoso, não pode ser vitorioso 

em juízo, mas perdedor. Demanda proposta com o objetivo de obrigar o réu 

a efetivar a transferência da motocicleta para o seu nome, como, de resto, 

realizar o pagamento de depósitos judiciais, multas e diárias junto ao 

DETRAN. Ausência de comprovação pelo autor dos elementos que 

sustentam a sua pretensão, pois não trouxe elemento algum para 

comprovar o negócio que sustenta ter firmado. Mantida a sentença de 

improcedência que merece confirmação. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70077830008 RS, 

Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 05/07/2018, Décima 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

16/07/2018) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. A ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a 

existência do direito do autor inviabiliza a condenação da parte ré. 2. 

Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, 

inciso I, do CPC). Se o autor não se desincumbe deste ônus, a sentença 

de improcedência deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e improvido.” 

(TJ-DF 20140710171997 0016798-58.2014.8.07.0007, Relator: ANA 

CANTARINO, Data de Julgamento: 27/07/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2016 . Pág.: 140/149) Forçoso 

concluir, pois, que não assiste razão a parte autora, no que tange pleito de 

levantamento/cancelamento da hipoteca registrada junto às margens da 

matrícula nº13.169, eis que não se desincumbira do ônus que recaíra 

sobre si, não tendo comprovado que o primeiro réu (Sicredi Sul MT), não 

existindo qualquer ilegalidade neste procedimento adotado, assim sendo, o 

acolhimento de tal pretensão configuraria ingerência do Poder Judiciário. E 

nesse sentido, vejamos a seguinte jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. 

MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE HIPOTECA NA MATRÍCULA DOS 

IMÓVEIS DOS AUTORES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO NO CONTRATO DE CLÁUSULA ATRIBUINDO AO CREDOR 

HIPOTECÁRIO A OBRIGAÇÃO DE PROCEDER À BAIXA DO REGISTRO. 

CANCELAMENTO DA HIPOTECA QUE DEVE SER FEITO PELO PRÓPRIO 

DEVEDOR, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA 

OU TERMO DE QUITAÇÃO EXPEDIDO PELO CREDOR, OU, NO CASO, DA 

SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTS. 251 DA LEI N. 6.015/1973, 39 DO DECRETO-LEI N. 413/1969 E 1.500 

DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO, PELOS AUTORES, DE 

REQUERIMENTO AO CREDOR HIPOTECÁRIO DE TERMO DE QUITAÇÃO 

(ART. 373, I, CPC). DANOS MORAIS, ADEMAIS, NÃO COMPROVADOS. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DO REGISTRO 

DA HIPOTECA LHES CAUSOU EFETIVO PREJUÍZO. REFORMA DA 

SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC - AC: 

00164856620138240005 Balneário Camboriú 0016485-66.2013.8.24.0005, 

Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 24/08/2017, Quinta 

Câmara de Direito Comercial) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE HIPOTECA 

CEDULAR - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL QUE SERVIU DE GARANTIA 

HIPOTECÁRIA EM CEDULA DE PRODUTO RURAL - IMÓVEL ALIENADO - 

AUSÊNCIA DE REGISTRO E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM - 

VALIDADE DA GARANTIA PRESTADA PELOS INTERVENIENTES 

GARANTES - PRESCRIÇÃO DA GARANTIA - INOCORRÊNCIA - 

PRESCRIÇÃO DA FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO DE CRÉDITO ONDE SE 

INSTRUMENTALIZOU A GARANTIA HIPOTECÁRIA NÃO IMPLICA A 

EXTINÇÃO DA HIPOTECA, O QUE SÓ OCORRE COM O 

DESAPARECIMENTO OU EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1499, I, DO NOVO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de gaveta de compra e 

venda de imóvel só produz os efeitos dele decorrentes entre as partes 

contratantes. Para que surta efeitos contra terceiros, é necessário ser 

levado à anotação no Registro de Títulos e Documentos (artigo 127, inciso 

I, da Lei 6.015 e artigo 1.245 do Código Civil). Se a obrigação principal não 

foi completamente adimplida, subsistem os gravames hipotecários sobre 

os bens dados em garantia da dívida, nos termos do inciso I do art. 1.499, 

CC, o que afasta a declaração de prescrição da hipoteca prestada em 

Cedula de Produto Rural, especialmente se foi promovida Ação Monitória 

do título, já convertida em execução.” (TJ-MT - APL: 

00002669220078110055 42700/2011, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2012, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 24/02/2012) Outrossim, não há que se falar em 

responsabilidade contra terceiros, a qual decorra de “contrato de gaveta”, 

como é o caso dos autos (artigo 127, inciso I, da Lei 6.015 e artigo 1.245 

do Código Civil). Ademais, o imóvel objeto do contrato discutido no 

p r e s e n t e  f e i t o  é  o b j e t o  n o  f e i t o  e x e c u t i v o  s o b 

nº1001608-68.2016.8.11.0003 em trâmite na Segunda Vara Cível desta 

Comarca, eis que dado em garantia em negócio travado entre os três réus. 

De outro norte, é possível a responsabilização do terceiro réu (Ahmad 

Charanek), eis que este fora a parte que contratara com a autora e, dera o 

imóvel sob matrícula nº13.169 em garantia à Cédula de Crédito Bancário 

nºB40333748-6, sendo o único responsável pelo dano – advindo do não 

cumprimento integral do pactuado – sofrido pela autora, nos termos dos 

artigos 187 e 927, ambos do Código Civil. No caso posto à liça restou 

comprovado que, na data do ajuizamento da presente demanda, pelas 
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circunstâncias evidenciadas pela parte autora e pelo primeiro réu (Sicredi 

Sul MT), a parte ré (Ahmad Charanek) impossibilitara a transferência do 

imóvel descrito e caracterizado nos autos, eis que o dera em garantia 

hipotecária (fls.154/159 – correspondência ID 4287418 a ID 4287420), o 

que possibilita o pedido de restituição dos valores pagos pela autora, 

conforme requerido pela autora no item ‘d’ de (fl.18 – correspondência ID 

1854731, fl.15). Destaque-se que para que haja a efetiva restituição da 

importância pleiteada pela parte autora, primeiramente, necessário é a 

rescisão contratual e, como seu efeito a devolução dos valores 

efetivamente pagos. Acerca do tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS 

MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Caso em que restou comprovado o atraso injustificado na 

entrega do imóvel adquirido pela parte autora. Circunstância que justifica a 

rescisão do contrato motivada por culpa exclusiva da vendedora. Cabível 

a devolução dos valores despendidos pelo comprador pela aquisição do 

bem. Danos morais configurados. O atraso excessivo e injustificado na 

entrega da obra justifica a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais suportados pela autora. APELAÇÃO 

PROVIDA. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70078232022 RS, Relator: Paulo Sérgio 

Scarparo, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Sétima Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2018) “APELAÇÃO 

CÍVEL - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

RESCISÃO - CULPA VENDEDOR - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS 

VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. - Rescindida 

promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, 

deve este restituir de forma imediata a integralidade dos valores pagos 

pelo promissário comprador.” (TJ-MG - AC: 10481120114659001 MG, 

Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 09/02/2017, Câmaras Cíveis / 

16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO DO 

PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. QUEBRA CONTRATUAL ANTECIPADA. 

- Caso em que restou comprovado que, na data do ajuizamento da ação, 

pelas circunstâncias evidenciadas pela parte autora, a parte ré não iria 

concluir a obra na data aprazada no contrato, o que possibilita o pedido de 

resolução do contrato com restituição dos valores pagos - 

Descumprimento do prazo de entrega do imóvel por culpa exclusiva da 

vendedora. Cabível a devolução dos valores despendidos pelo comprador 

pela aquisição do bem. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 

70078800992 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 

27/09/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/10/2018) Finalmente, considerando que o primeiro réu 

(Sicredi Sul MT) é terceiro de boa-fé e; considerando que o terceiro réu 

(Ahmad Charanek) o único responsável pelo inadimplemento contratual 

firmado entre as partes (leia-se rescisão contratual por culpa exclusiva do 

réu), merece a presente demanda ser julgada parcialmente procedente. 

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

atinentes à espécie, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

‘Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Pagos’ aforada 

por CARMEM MARIA SOARES, em desfavor de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SUL MT, PANTANAL COMÉRCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS 

LTDA ME e AHMAD CHARANEK, com qualificação nos autos, para o fim de 

declarar rescindido o contrato de (fls.31/35 – correspondência ID 

1854752, fls.12/16) firmado entre a autora e o terceiro réu e, via de 

consequência, determino a restituição do valor de R$100.000,00 (cem mil 

reais), devendo incidir juros (1% a.m. simples) a partir da citação e 

correção monetária (INPC/IBGE) a partir do efetivo desembolso. Condeno 

também o réu (Ahmad Charanek) ao pagamento de custas judiciais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor 

atualizado da condenação. Transitada em julgado e feitas as anotações 

devidas, o que deve ser certificado, arquive-se Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 27 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1010234-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, nos moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1010234-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, nos moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003564-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte requerida 

para, no prazo legal, proceder com o cadastro da Sociedade Wambier, 

Yamasaki, Bevervanço & Lobo Advogados, no PJE conforme orientação 

da RN376 CNJ, sob pena de nulidade dos atos praticados, conforme 

solicitação descrita no ID 14140906.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003564-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, IMPUGNAR as Contestações.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003628-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono o feito para INTIMAR o procurador da parte autora para 

MANIFESTAR acerca da certidão ID 16726311, devendo, para tanto, 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003974-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

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

impulsiono o feito para INTIMAR o procurador da parte autora para DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, nos moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004384-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVILSON SEVERIANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004384-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVILSON SEVERIANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004907-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIR DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono o feito para INTIMAR o procurador da parte autora para 

IMPUGNAR a contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709785 Nr: 4724-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ADALTON EDERLI - POLACO AUTO 

PEÇAS, LUIZ ADALTON EDERLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, 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 para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437814 Nr: 6481-41.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BRAGA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE M. 

FERNANDES - OAB:MT 18804, 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 para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319128 Nr: 1796-21.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO JOSE BAGGIO, LUIZ CARLOS 

BAGGIO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732590 Nr: 12773-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODÍLIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PAIVA, MARIA HELENA VARGAS 

PAIVA, PAULO INÁCIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 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, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708594 Nr: 3457-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O, MÁRCIO ANTONIO GARCIA - OAB:MT/12104

 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, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431557 Nr: 217-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA ME, KELEN ZANIN 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/8194-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1649 Nr: 1334-64.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMAFE MATERIAIS PARA CONSTRUÃO LTDA, 

CESAR ANTONIO FRANÇA, MARIA BERNADETE CAPELLOTTO

 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: GERALDO A. DE VITTO JR. - 

OAB:4838-A/MT, GERALDO A. DE VITTOR JR. - OAB:4.838-A, THÂMIS 

VIZZOTTO - OAB:9712/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 manifestar, 

no prazo legal, sobre as informações de fls.559/561, requerendo, para 

tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50039 Nr: 4277-15.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLO & ABDEL LTDA, SORAIA ABDEL 

MARTELLO, APARECIDA CALANCA MARTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /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 para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289604 Nr: 4054-52.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TEIXEIRA FERREIRA - ME, ANTONIO 

TEIXEIRA FERREIRA, IRANI CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 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, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383801 Nr: 11953-62.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM QUIRINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385363 Nr: 13477-94.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUPER S/A FILIAL TEHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY ZALAUF - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-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 para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427042 Nr: 9212-44.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTEM CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE NETO DE BRITO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848/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, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428067 Nr: 10215-34.2009.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A-MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-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 para 

manifestar, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429167 Nr: 11296-18.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101

 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, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450161 Nr: 5341-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI DA COSTA SANTANA, GLEICE DE 

SOUSA PEREIRA, JOSE PAULO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 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, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708587 Nr: 3450-42.2012.811.0003

 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): LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729697 Nr: 10351-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR DAUD TRASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOR REBAIXADOS & CIA LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-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, no prazo legal, sobre as informações fornecidas pelo Infojud, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843668 Nr: 9578-39.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DALCIN BAPTISTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA 

SENHORA DAS GRACAS LTDA, JOSÉ ALVES DE LIMA, MARIA VERA 

SILVEIRA ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102

 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 se manifestar 

acerca de informações de fls.89/91, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05(cinco) dias, conforme r. decisão de fls.88.

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006121-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007263-50.2018.8.11.0003

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))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSICLEY JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000288-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M . DE S. IWASSAKE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 282 de 458



ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000280-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL OAB - PB0015535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RR CARD LTDA - ME (RÉU)

CARLA DAIANY NEVES DA SILVA GARCAO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006131-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERREIRA DO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP0215351A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005066-25.2018.8.11.0003

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:

YPE - MADEIRAS DE MARILIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA - ID. 15214745, BEM COMO PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIRIETO, NO PRAZO LEGAL. DECORRIDO O PRAZO, SEM 

MANIFESTAÇÃO, A MISSIVA SERÁ DEVOLVIDA AO JUÍZO DEPRECANTE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004287-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO DEMANDADO PARA CIÊNCIA DA JUNTADA DE 

DOCUMENTO NOVO PELO AUTOR - ID. 15074451 E 15074496, BEM COMO 

PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 823970 Nr: 4279-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON GONCALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 823970

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Honda S/A

Requerido: Nilton Gonçalves de Souza

Vistos etc.

 BANCO HONDA S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra NILTON GONÇALVES DE SOUZA, também 

qualificado no processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado 

entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento 

do débito ou entrega do bem.

Deferida a medida liminar, a mesma não foi cumprida e as diligências 

realizadas para a citação do réu restaram infrutíferas.

 O autor e seu advogado foram intimados para promoverem o regular 

andamento do feito, trazendo aos autos o atual paradeiro do demandado, 

porém quedaram-se inertes. Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito. Embora devidamente intimado, permaneceu inerte.

 In casu, visível é a falta de interesse do autor em atender a determinação 

judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista que a 

ausência citação do réu impossibilita o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

 E mais, o processo foi distribuído em 22/04/2016 e, decorridos mais de 02 

(dois) anos, o demandante não conseguiu promover os atos necessários 

para a citação do réu e localização do bem.

Ex positis, considerando a inércia do requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV, do CPC. Custas pelo 

autor. Sem verba honorária vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Revogo os efeitos da liminar deferida e determino o 

desbloqueio do bem pelo sistema Renajud. Com o trânsito em julgado ou 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 30 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 350680 Nr: 5796-10.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 350680

Vistos etc.

I - Defiro a tentativa de localização de bens, em nome do devedor, pelo 

Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência nos veículos 

existentes.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime o executado via ARMP e o exequente, via DJE, para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792316 Nr: 11221-66.2015.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERIO ASSISTENCIA TECNICA EM MOTORES 

LTDA-ME, TARCIO MELO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR – ENPA - 

CONTÉCNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957, TARCISIO MELO DE SOUZA - OAB:14257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/SP 238.382

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELSON GAÍVA 

MARINO, para devolução dos autos nº 11221-66.2015.811.0003, Protocolo 

792316, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818906 Nr: 2515-60.2016.811.0003

 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: EDSON EVARISTO, ANA MARIA CAETANO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:10429-A/MS, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20.726-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIO CESAR 

ESPERANZA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

2515-60.2016.811.0003, Protocolo 818906, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819456 Nr: 2727-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARMANDO ALVES, EUGENIA GUZ ALVES, 

CASSIO GHIDELLA, NIZIA ALVES FERREIRA, JOANA SALVADOR DE 

OLIVEIRA, CLOVIS MOREIRA DOS SANTOS, JOSEDI DOS SANTOS 

PORTELA, ADEMAR RODRIGUES DE LIMA, CLENIO BUGNOTTO, 

EURIPEDES FRANCO BORGES, JANE AMARANTE FREITAS BUGNOTTO, 

FERNANDO MODESTO DE ABREU, ESPOLIO DE EPIFANIO COELHO 

PORTELA, ZILZABETH DOS SANTOS, MARIA DE LURDES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO VILALVA 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 2727-81.2016.811.0003, Protocolo 

819456, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001720-03.2017.8.11.0003

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:

DAVID BACHICURE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 (vinte) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1001720-03.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 1.270,51 

ESPÉCIE: [SERVIÇOS HOSPITALARES]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

Endereço: RUA ACYR REZENDE DE SOUZA E SILVA, 100, VILA BIRIGUI, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-025 POLO PASSIVO: Nome: DAVID 

BACHICURE Endereço: INCERTO E NÃO SABIDO 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, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao 

cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor 

de R$ 1.270,51 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 

DECISÃO: Vistos etc. Considerando que as tentativas de citação do 

requerido restou infrutífera e a autora não logrou êxito em localizar o atual 

paradeiro do mesmo, hei por bem deferir a citação por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC, 

observando que a credora é beneficiária da justiça Gratuita. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. 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, LUCIANA GIARETTA SENEN, 

digitei. RONDONÓPOLIS, 28 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.

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO

 PRAZO: 20(VINTE) DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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PROCESSO n. 1000560-06.2018.8.11.0003

Valor da causa: R$ 80.000,00

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49)

 HERDEIRO(S): Nome: REGILANDIA BRITO DA SILVA

Endereço: RUA C, LOTE 14, QUADRA 05, BOA ESPERANÇA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000

Nome: OSVALDO SOARES DE SOUSA

Endereço: RUA C, 280, QUADRA 16, LOTE 14, BOA ESPERANÇA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000

INVENTARIADO(A): Nome: NOE RODRIGUES DE SOUZA

Endereço: desconhecido

Nome: DANIEL RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: RUA F, 210, VILA POROXO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78730-155

Nome: ABENITA DURÃES DE SOUZA

Endereço: RUA F, 210, VILA POROXO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78730-155

Nome: IRENE BARBOSA NUNES

Endereço: RUA C, LOTE 13, NAO CONSTA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-000

Nome: EVANIO MISSIAS SANTOS

Endereço: RUA C, LOTE 16, NAO CONSTA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-000

Nome: WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS

Endereço: RUA DOM PEDRO II, 700, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-220

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I do CPC, 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 se encontra no 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: um lote para construção sob nº 

14, da quadra 16, Rua C, nº 280, Vila Boa Esperança, um lote para 

construção sob nº 15, da quadra 16, Rua C, nº 280, Vila Boa Esperança, 

correspondentes a parte da matrícula nº 72.835 do C.R.I. de 

Rondonópolis-MT

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, 28 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO

 PRAZO: 20(VINTE) DIAS

 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

PROCESSO n. 1008862-24.2018.8.11.0003

Valor da causa: R$ 229.789,13

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49)

 HERDEIRO(S): Nome: RICARDO MATOS DUARTE

Endereço: RUA DOM PEDRO II, 662, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78740-024

INVENTARIADO(A): Nome: ORVACI OSVALDO LULIO

Endereço: RUA FRANCISCO GOULART, 143, VILA AURORA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78744-034

Nome: JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA

Endereço: RUA ANTONIO ARCANJO RIBEIRO, 435, PARQUE SAGRADA 

FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-228

Nome: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SANCHES

Endereço: RUA DOMINGOS DE LIMA, 516, VILA AURORA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-026

Nome: ANA LUCIA SALVADOR SANCHES

Endereço: RUA DOMINGOS DE LIMA, 616, VILA AURORA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-026

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I do CPC, 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: O requerente adquiriu o imóvel em 22/04/1998, 

conforme Escritura de Compra e Venda, assim se encontra no imóvel 

abaixo desde então, 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, denominada 10-A da quadra nº 42 do loteamento "VILA 

AURORA", 1ª parte, com limites e confrontações constantes na matrícula 

nº 40.007 do C.R.I. de Rondonópolis-MT

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, 28 de novembro de 2018.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012555-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DO 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: 1012567-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES UNIVERSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU TARNOWSKI JUNIOR OAB - SC12067 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOM GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012700-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (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.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012756-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OPHUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALTO - FALANTES EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DE CAMARGO SANTANA OAB - SP388864 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO DE CARVALHO DE LIMA (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: 1003680-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANY OLIVEIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA OAB - MT21753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TIDES - ME (EXECUTADO)

BANCO DAYCOVAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo da intimação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012470-30.2018.8.11.0003

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:

VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012470-30.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: VICTOR GABRIEL 

CAMPELO OLIVEIRA Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte 

autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. II – Da mora A notificação extrajudicial para constituição em 

mora do devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão, sob pena de indeferimento da inicial. No caso, 

verifica-se que a parte autora não comprovou a mora do devedor, tendo 

em vista que a correspondência enviada ao endereço da parte requerida 

foi devolvida pelos correios pelo motivo “mudou-se”. É certo que a 

constituição em mora do devedor é requisito imprescindível para o 

ajuizamento da ação busca e apreensão, bem como o edital de protesto 

somente pode ser reputado válido após o esgotamento de meios para 

localização do devedor. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Inteligência da Súmula 72 do Superior 

Tribunal de Justiça. Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua 

ausência implica no indeferimento da petição inicial, notadamente quando 

oportunizada a emenda. (Ap 1001565-37.2016, DESA, CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) Dessa forma, 

intime-se a parte autora para que junte comprovante de constituição em 

mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005330-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONASSIS ARTUR CRISTIAN SIFUENTE ROQUE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerida, para no prazo legal se 

manifestar nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000745-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMANCIO - ME (RÉU)

JOSE AMANCIO (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifeste 

sobre o decurso de prazo de citação dos requeridos, sem comprovação 

de pagamento ou manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008159-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL HENRIQUE REIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN GUIMARAES POMPEU OAB - MG105440 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerida, para no prazo de 15 dias, 

emedar a inicial com a indicação do valor da causa., sob pena de 

indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004585-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA RIBEIRO DE SOUZA LEAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002378-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACO PRONTO SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMONTCONTRAU ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007849-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALBERTO NERYS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYONE DIAS LUZINI (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012813-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANI REZENDE DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, juntar aos 

autos memorial descritivo, mapa e planta do imóvel usucapiendo, para a 

expedição de intimação para as Fazendas Públicas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009770-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813/O (ADVOGADO(A))

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003710-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMO LUIZ ZIMPEL (RÉU)

MARIA NEIVA RAMBORGER ZIMPEL (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar nos autos tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006052-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados dos requeridos, para que tomem ciência do 

cálculo atualizado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815939 Nr: 1526-54.2016.811.0003

 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: JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MG 44698

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328197 Nr: 227-62.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIS FRANCISCO ZAVASKI CONTE, IZALTINO 

SUZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANI BENJAMIM MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDIR LEMOS - OAB:12541-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, SOB pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337017 Nr: 5403-22.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIS FRANCISCO ZAVASKI CONTE, IZALTINO 

SUZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANI BENJAMIM MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, IZALTINO SUZANO - OAB:OAB/MT6884A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, SOB pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798131 Nr: 13522-83.2015.811.0003

 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: ANDERSON FERNANDES GARCETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais 

ao requerente (R$264,00 + R$264,00 + R$700,00) atualizados com 

correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da 

citação; e ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, 

no valor de R$8.000,00 atualizados com correção monetária desde a 

sentença e juros de mora desde a citação. Declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito.Tendo a autora decaído de parte 

mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em 
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julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 437850 Nr: 6517-83.2010.811.0003

 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: KCSB, MSB, MARLON FRANCISCO BORGES, ASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ARCANJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611, POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA BALBINO CAJANGO - 

OAB:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de 

R$70.000,00, atualizados com juros de mora desde o evento danoso e 

correção monetária desde a sentença; ao pagamento de indenização por 

danos materiais aos autores, no valor constante dos recibos de fls. 30/32, 

atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária 

desde cada desembolso; e ao pagamento de pensão mensal aos autores, 

da data do evento danoso até a data em que a ‘de cujus’ completaria 60 

anos de idade, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, 

nos termos desta decisão. Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito.Tendo os autores decaído de parte mínima do pedido, 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.Com fulcro no 

disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua 

sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser 

executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440695 Nr: 9364-58.2010.811.0003

 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: MARIA SOCORRO ANTUNES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR PASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a ação, para CONDENAR os requeridos, de forma solidária, 

ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de 

R$16.600,00, atualizados com correção monetária desde o desembolso e 

juros de mora desde a citação. Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito.Condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o 

valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 908732 Nr: 7840-45.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DORATIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZINHO GOMES DE SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença distribuído como petição 

inicial.

Dessa forma, tendo em vista que o cumprimento de sentença deve ser 

solicitado nos próprios autos, proceda-se o cancelamento da distribuição 

deste feito.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815332 Nr: 1340-31.2016.811.0003

 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: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Verifica-se dos autos que o perito judicial nomeado realizou a perícia 

determinada, tendo entregue o laudo pericial, que já está atrelado ao feito.

 Todavia, na petição retro o mesmo noticia que a parte impugnada não 

efetuou o depósito do remanescente dos honorários periciais, no valor de 

R$35.000,00; e pugna pela realização de bloqueio judicial da quantia em 

suas contas bancárias.

 Conforme se vê das certidões da Sra. Gestora, lançadas às fls. 966 e 

968, de fato o impugnado ALEXANDRE AUGUSTIN foi intimado para o 

depósito dos honorários devidos, e quedou-se inerte.

Nesse contexto, DETERMINO a intimação do Administrador Judicial do 

impugnado Alexandre Augustin para que, no prazo de 10 dias, 

manifeste-se sobre a petição do perito judicial, acostada às fls. 969.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo 

legal, também possa se manifestar sobre o pedido formulado pelo expert.

Em seguida, tornem conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 839028 Nr: 8334-75.2016.811.0003

 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: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Determino a intimação do perito judicial nomeado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre a petição de fls. 1206/1207, informando se 

concorda em realizar os trabalhos periciais para recebimento do valor dos 

honorários ao final do processo.

 Caso haja concordância, poderá o mesmo dar imediato início à perícia, 

apresentando o laudo pericial no prazo previsto na lei concernente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 720516 Nr: 1558-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO COPETTI KERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI JOSE SANDER, NANCY VELASCO 

SANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal comprovar a 

distribuição da carta precatória para comarca de Itiquira - MT, retirada no 

dia 29/088/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710021 Nr: 4969-52.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal manifestar sobre a 

correspondência devolvida pelo correio às fls. 148, com a informação de 

"ausente" e em igual prazo 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.: 800652 Nr: 14639-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, BANCO DO BRASIL S.A, FREDOLINO KELLER, 

BANCO DA AMAZONIA S/A, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, IPIRANGA 

PRODUTOS DE PETROLEO S/A, LUBEKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

COTEMINAS S.A, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR, SABIN - SERVIÇO 

AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA, IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

JAN S/A, CHEMINOVA AGRO BRASIL LTDA, SERRALGODAO COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, AÇOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA, BOM 

JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, BAYER S.A, HIPER MERCADO GOTARDO 

LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, TRATORTECMAQ MECANICA E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, NOVAURORA MAQUINAS 

AGRICOLAS, HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA, PLAST LONA 

COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, SECCO VIEIRA E CIA LTDA, SIGNODE 

BRASILEIRA LTDA, BANCO BRADESCO S.A, CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS 

SANTO ANTÔNIO, THONON E MENDONÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:MT/5.447, ALENCAR 

LIBANO DE PAULA - OAB:16175, ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:OAB/MT16154, ALVARO SILVA BOMFIM - OAB:SP/228.269, 

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:8322/O, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, CARINA MOISES MENDONCA - 

OAB:SP/210.867, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO - 

OAB:PR/25009, CARLOS ALBERTO ARIKAWA - OAB:113031/SP, 

CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:MT/10.365, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:MT/8.244-B, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, ELISANGELA 

HASSE - OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, 

FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - OAB:SP 80.433, GABRIEL LUIZ 

SALVADORI DE CARVALHO - OAB:107460/SP, GABRIELA DA COSTA 

CERVIERI - OAB:OAB/SP 108924, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - 

OAB:MT/4.208-A, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:MT/10962-B, João 

de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, JOÃO PAULO GARCIA - 

OAB:OAB/ PR 66.039, JOEL CRISTIANO GRAEBIN - OAB:42.855, JONAS 

DANIEL ERCEGO - OAB:85151, JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS14705, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A, LUIZ ALCESTE DEL 

CISTIA THONON FILHO - OAB:211808/SP, MARCOS VINICIUS DE 

OLIVEIRA MACIEL - OAB:OAB/ 351233, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.584-A, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT, PAMELA CRISTINA TELINE - OAB:OAB/SP 280.351, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, TIAGO MUZZI - 

OAB:OAB/MG 71874, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - 

OAB:3.154-A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, VINICIUS 

DUARTE BARNES - OAB:56242, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO A IMEDIATA SUSPENSÃO dos atos 

constritivos sobre bens de propriedade do recuperando ALEXANDRE 

AUGUSTIN. Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de 

Tangará da Serra, comunicando-se o teor da presente decisão, com a 

remessa de cópia da mesma. Intimem-se a todos desta decisão. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003439-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILTAMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO (RÉU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

ORLIENE HONORIO DE SOUZA OAB - MT0014029A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003439-54.2016.8.11.0003 AUTOR(A): DOUGLAS 

MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR(A): JULIO 

ALMEIDA DE SOUZA - MT0011716A RÉU: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, VILTAMIR RODRIGUES DO 

NASCIMENTO Advogado do(a) RÉU: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

MT0009708S Advogado do(a) RÉU: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

MT0014029A DECISÃO Vistos e examinados. Face o teor da certidão que 

noticia a intempestividade da contestação, DECRETO A REVELIA da parte 

requerida VILTAMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO. Diante do advento do 

Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 
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interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008741-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMILLY LIANDRA MACHADO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008741-93.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: KEMILLY LIANDRA MACHADO BARROS Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a 

parte autora pleiteia a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os 

devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, 

verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação. Isto 

posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão 

descrito na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o 

oficial de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo 

em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este 

venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, 

cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após ter decretado a busca e 

apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: PRYSCILLA 

MOREIRA JOAO TORRES 26/11/2018 - 13:00:47 Comprovante de Inclusão 

de Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA 

DO MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão 

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10087419320188110003 Total de veículos: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição NPP5695 MT HONDA/CG 160 START 

KEMILLY LIANDRA MACHADO BARROS Transferência O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, 

efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, a 

parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida 

(valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente 

para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os honorários 

advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os 

benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor 

fornecer os meios de locomoção do oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008171-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA CANTUARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008171-10.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: SOLANGE 

APARECIDA CANTUARIA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a concessão liminar 

do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o 

bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante 

legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá 

guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo arcar com as 

eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 

911/69, após ter decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, 

realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base de dados do 

sistema RENAJUD, conforme extrato em anexo. O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se 

lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, a parte requerida deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do 

Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de 

locomoção do oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012753-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS LUCAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012753-53.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIANA CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: RUBENS LUCAS 

DA SILVA Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se 

trata de matéria afeta a família e sucessões. Dessa forma, declino da 

competência de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, 

determino a sua redistribuição para uma das Varas de Família e 

Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012776-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACINTO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012776-96.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE JACINTO DIAS REQUERIDO: ESCOLASTICO 

RODRIGUES NOVAES Vistos e examinados. Analisando os autos, 

observa-se que se trata de matéria afeta a família e sucessões. Dessa 

forma, declino da competência de processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a sua redistribuição para 1ª Vara de Família 

e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1012840-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDWARD APARECIDO TORCHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1012840-09.2018.8.11.0003 REQUERENTE: EDWARD 

APARECIDO TORCHETTI Advogado do(a) REQUERENTE: RICK ANDREI 

VIEIRA - MT21426/O REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

DESPACHO Vistos e examinados. 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. Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000270-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA FREITAS DE OLIVEIRA HESPANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000270-88.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: 

ANGELA MARIA FREITAS DE OLIVEIRA HESPANA Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO em face de ÂNGELA MARIA FREITAS DE 

OLIVEIRA HESPANA, tendo por objeto o bem descrito na inicial. O pedido 

liminar foi deferido (Id. 11572386). O objeto foi apreendido (Id. 14124127). 

Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo 

para purgação da mora ou apresentação de defesa (Id. 15113319). A 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da revelia 

Analisando os autos, extrai-se que a parte requerida foi regularmente 

citada, entretanto, deixou de apresentar contestação no prazo legal, razão 

pela qual decreto a sua revelia. De outro lado, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade 

pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela 

regra do artigo 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

pela qual caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, 

entendo que os fatos alegados pela parte autora, somente não se 

reputarão verdadeiros, quando o contrário resultar da convicção do juiz. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). II – Do julgamento antecipado 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Nos termos do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil “o juiz julgará imediatamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver 

necessidade de produção de outras provas”. Impõe-se o julgamento 

antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito 
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sem a necessidade de produção de outras provas. Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide. III – Da busca e apreensão O Decreto-lei n 

911/1969 dispõe que o proprietário ou credor fiduciário, desde que 

comprovada a mora ou o inadimplemento, poderá requerer a busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente em desfavor do devedor ou 

terceiro. Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) No caso, 

verifica-se que o feito encontra-se devidamente instruído com cópia do 

contrato celebrado entre as partes, bem como constituição em mora do 

devedor. Por outro lado, a parte devedora deixou de efetuar a purgação 

da mora ou apresentar resposta no prazo estabelecido em lei, de modo 

que a procedência do pleito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I 

do CPC, para: a) confirmar a liminar concedida nos autos e, b) consolidar o 

domínio e a posse plena e exclusiva do bem em favor da parte autora. 

Proceda-se a remoção da restrição no Sistema Renajud, se houver. 

Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

– DETRAN/MT para que proceda a retificação no registro da propriedade 

do veículo, objeto destes autos. Após a venda do bem, deve ser 

descontado o que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, 

havendo saldo remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao 

requerido. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, 

do CPC. Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários 

advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em 

julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005698-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRYSFRANCA TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005698-22.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: CRYSFRANCA 

TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME Vistos e examinados. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO DO BRASIL haja 

vista a alegação de contradição existente na decisão proferida no Id. 

14502803. Pois bem, assim dispõe o art. 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. Os Embargos são tempestivos, 

motivo por que deles conheço. Analisando os autos, contudo, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022, I, II, III, do CPC. 

Servem os embargos de declaração para impugnação de decisão judicial 

eivada de obscuridade, contradição, omissão ou que apresente erro 

material. Nas duas primeiras hipóteses, os embargos de declaração são 

destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem 

por fim a integração da decisão e; na última hipótese a correção de erro 

material, consistentes em equívocos materiais sem conteúdo decisório 

propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc. Os 

embargos não merecem acolhimento, pois não há obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material a ser sanado. Assim, sem que se 

aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão 

fundamental à argumentação desenvolvida no ato decisório impõe-se o 

não acolhimento dos embargos. Em face ao exposto, conheço e rejeito os 

presentes Embargos de Declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007369-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE ESPORTIVA VILA AURORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO(A))

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ACILEIDE DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Expeça-se alvará para o levantamento da caução 

prestada. Custas processuais e honorários advocatícios como acordado 

pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, 

incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o 

arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004798-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004963-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU MORAIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001492-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIEL FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001492-28.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. Advogados do(a) REQUERENTE: UILLERSON 

FERREIRA DA SILVA - MT20972/O, GUSTAVO DAL BOSCO - 

MT0018673S-A REQUERIDO: OZIEL FREITAS DE OLIVEIRA DECISÃO 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009589-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO CLERTON CHAVES FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009589-17.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP0209551A 

REQUERIDO: RAIMUNDO CLERTON CHAVES FREITAS DECISÃO Vistos e 

examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006354-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO REESE HEIN (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006354-08.2018.8.11.0003 AUTOR(A): BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Advogado do(a) AUTOR(A): CARLOS 

AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP0247319A RÉU: FERNANDO REESE HEIN 

DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000861-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FLORES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 
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proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004268-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE AIRES COUTO OAB - MT16228/-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - 121.575.138-92 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004268-35.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE EXECUTADO: SISTEMA 

FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA 

PROCURADOR: JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR Vistos e Examinados. 

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o teor da 

certidão ID 13958267, dando conta de que o executado foi devidamente 

intimado para o pagamento do débito, e, que, este foi realizado fora do 

prazo legal (ID 5029965), aplica-se a multa e honorários, como pleiteou o 

exequente. Por tais razões, não há razão para o acolhimento da 

impugnação apresentada, pelo que rejeito. Considerando-se que o saldo 

remanescente foi bloqueado( Bacenjud), adimplindo o débito ora discutido 

(ID 10201422), julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, II do CPC. Após 

o trânsito em julgado, autorizo o levantamento dos valores penhorados 

(R$569,96 e atualizações), conforme peticionado às fls. 11574396, 

observando-se o disposto na CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005020-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. F. F. (REQUERENTE)

ELISANGELA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (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))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005020-07.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELISANGELA DA SILVA FERNANDES, LARISSA 

EMANUELLI FERNANDES FORTUNA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Os 

autos retornaram da Instância Superior, quando a requerida informou que 

efetuou o depósito de R$21.329,54 e requereu a extinção do feito por 

pagamento da obrigação. A autora requereu o levantamento dos valores 

depositados. O Ministério Público não se opôs ao levantamento dos 

valores, requerendo que a cota parte da menor seja depositada em conta 

poupança aberta em seu nome. A parte autora foi intimada e indicou as 

contas bancárias para o levantamento. Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. Face o teor da petição que noticia que o réu ofereceu pagamento 

de valores para o cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no 

art. 526, §3º e 924, inciso II, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e 

extinto o processo, vez que o autor não se opôs ao pagamento pelo réu. 

Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser observada 

as contas bancárias indicadas pela parte autora. Expeçam-se os alvarás. 

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007214-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVO RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 
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CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001427-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO ALMEIDA MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MOURA ZAMBONATO (RÉU)

RHAFAEL TAVARES NEVES SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002920-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABET MARIA MONTANARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002920-79.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIZABET MARIA MONTANARI RÉU: BOA VISTA SERVICOS 

S.A. Vistos e examinados. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por BOA VISTA SERVIÇOS S.A haja vista a alegação de omissão 

existente na decisão proferida no Id. 9195434. Pois bem, assim dispõe o 

art. 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. Os Embargos são tempestivos, 

motivo por que deles conheço. Analisando os autos, contudo, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022, I, II, III, do CPC. 

Servem os embargos de declaração para impugnação de decisão judicial 

eivada de obscuridade, contradição, omissão ou que apresente erro 

material. Nas duas primeiras hipóteses, os embargos de declaração são 

destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem 

por fim a integração da decisão e; na última hipótese a correção de erro 

material, consistentes em equívocos materiais sem conteúdo decisório 

propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc. Os 

embargos não merecem acolhimento, pois não há obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material a ser sanado. Cumpre salientar que 

o pleito de exibição de documentos não foi suscitado em caráter liminar na 

petição inicial, de modo que não há obrigação do magistrado em apreciar 

todos os pedidos anteriormente à formação do contraditório e da ampla 

defesa. Assim, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade 

ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no ato 

decisório impõe-se o não acolhimento dos embargos. Em face ao exposto, 

conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005252-82.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULINO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRACI VASCONCELOS DE MELO OAB - 318.308.541-00 (PROCURADOR)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005252-82.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SEBASTIAO PAULINO DE MELO PROCURADOR: NIRACI 

VASCONCELOS DE MELO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por SEBASTIÃO PAULINO DE MELO 

devidamente representado por NIRACI VASCONCELOS DE MELO em face 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

breve síntese, informa que a parte requerida está lhe cobrando 

indevidamente uma fatura no valor de R$ 911,41 (novecentos e onze reais 

e quarenta e um centavos), vencimento em 30.07.2017, referente à 

recuperação de consumo de 1.219kWh da unidade consumidora nº 

6-130039-1. Pugna pela concessão de antecipação de tutela para que a 

concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, pugna pela 

declaração de inexistência do débito, bem como condenação da parte 

requerida em indenização por danos morais. Junta procuração e 

documentos. A tutela foi deferida (Id. 9639215). Devidamente citada, a 

parte requerida apresentou contestação (Id.10100783). A parte autora 

impugnou a contestação (Id. 12285034). As partes foram intimadas a 

especificar as provas que pretendiam produzir. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os 

autos, verifico que o presente caso desafia a extinção do feito por 

ilegitimidade ativa. Isto porque, a unidade consumidora, cujo débito se 

pretende discutir nos autos, encontra-se em nome de terceira pessoa, ou 

seja, Edison Muniz Bezerra. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - 

PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA EM NOME DE TERCEIRO – 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ILEGITIMIDADE ATIVA - 

OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- O princípio processual da 

dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de 

Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito 

pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a 

fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade 

recursal. 2- Aquele que não é titular da unidade consumidora junto à 

concessionária de energia elétrica não possui legitimidade para questionar 

os débitos relativos à prestação do serviço, tendo em vista que a 

responsabilidade pelas faturas é do consumidor que contrata o serviço 

junto à concessionária, em razão do caráter pessoal da obrigação, que se 

aperfeiçoa mediante contrato. 3- Dispõe o Código de Processo Civil que 

"Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico." (art. 18, do CPC). (Ap 135239/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018) 

Assim, tendo em vista que o ordenamento jurídico não permite que se 

pleiteie direito alheio em nome próprio, ressalvadas as hipóteses legais, 

bem como a ausência de legitimidade deve ser reconhecida de ofício a 

qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485,§ 3º, CPC), a extinção do 

feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, revogando a liminar 

concedida nos autos, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. 

Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005670-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES RIBEIRO PISTORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CLAUDIO PISTORI OAB - MG159219 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005670-54.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DOLORES RIBEIRO PISTORI RÉU: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos e examinados. A parte autora, embora devidamente intimada, 

deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, 

abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias. Intimada pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte (Id. 13261274). Dessa 

forma, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002297-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003203-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. P. (AUTOR(A))

L. F. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS OAB - 799.721.011-34 

(REPRESENTANTE)

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003203-34.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCAS FERNANDO SOARES PASSOS, LETICIA SOARES 

PASSOS REPRESENTANTE: EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS 

RÉU: RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA Vistos e examinados. A 

parte autora requereu a desistência da ação, anteriormente à citação da 

parte contrária. Dessa forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 
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julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009919-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER MATZEMBACKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009919-14.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): KLEBER MATZEMBACKER RÉU: PRIMO ROSSI 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONSÓRCIO proposta por KLEBER 

MATZEMBACHER em face de ABC PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA. Em análise dos autos, extrai-se que a parte autora 

demandou em desfavor da parte requerida, em relação à restituição dos 

valores, cujo processo tramita sob o nº 0055620-02.2009.811.0001 no 3º 

Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT. Destarte, considerando que 

até o presente momento não houve prolação de sentença extintiva 

naqueles autos, forçoso reconhecer a litispendência entre as referidas 

demandas. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000298-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ARIOVALDO CARVALHO OLIVEIRA CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000298-56.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACACIAS EXECUTADO: CELSO ARIOVALDO CARVALHO OLIVEIRA 

CAMARGO Vistos e examinados. A parte autora requereu a desistência 

da ação. Dessa forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, nos 

termos do art. 90 do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005847-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE AVELINO DOS SANTOS OAB - MT4749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005847-18.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEUNICE PEREIRA GONCALVES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CLEUNICE PEREIRA GONÇALVES em 

desfavor BANCO BRADESCARD S.A. Em breve síntese, argumenta que 

nunca teve relação jurídica com a parte requerida, bem como foi 

indevidamente inscrita em cadastro de proteção ao crédito por suposto 

débito no valor de R$ 876,24 (oitocentos e setenta e seis reais e vinte e 

quatro centavos), vencimento em 29.08.2016, referente ao contrato nº 

5140871927924000. Pugna pela concessão de tutela de urgência para 

exclusão do seu nome do cadastro de proteção ao crédito, sob pena de 

aplicação de multa diária. No mérito, requer a declaração de inexistência 

do débito, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de 

R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a título de danos morais. Junta 

procuração e documentos. A tutela de urgência foi deferida (Id. 4548657). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (Id. 

5040619). A parte autora impugnou a contestação (Id 5779855). As partes 

foram intimadas a apresentar as provas que pretendiam produzir. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – Do julgamento antecipado Inexistem preliminares a serem 

apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de 

outras provas”. Impõe-se o julgamento antecipado da presente lide, uma 

vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo 

proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de 

outras provas. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - 

ÔNUS DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga 

de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme 

preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de 

questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já 

constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme 

preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). (...) (Ap 

78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo ao julgamento antecipado 

da lide, considerando que é possível, pela prova já carreada ao feito, que 

seja proferida uma sentença de mérito. II – Da inexistência do débito 

Primeiramente, destaco que a demanda deve ser julgada em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, dada a relação consumerista 

existentes entre as partes, bem como a necessidade de inversão do ônus 

da prova, diante da notória hipossuficiência da parte autora em relação à 

empresa requerida. O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

ilicitude da cobrança que originou a inserção do nome da parte autora no 

cadastro de inadimplentes, tendo em vista a alegação de que não possui 

débito com a parte requerida. Em sede de contestação, a parte requerida 

se limita a alegar genericamente que a demandante contraiu dívida com a 

instituição bancária e que, no exercício regular do seu direito, efetuou o 

apontamento no cadastro de proteção ao crédito diante do seu 

inadimplemento. O art. 373, I, II, do Código de Processo Civil dispõe que 

incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu 

a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

O fato constitutivo da parte autora está devidamente comprovado pela 

juntada de comprovante de extrato do Serasa (Id. 4545723). Assim, a 

negativa da parte autora em relação à dívida a qual alega não estar 

obrigada, enseja o dever da parte requerida em demonstrar a higidez da 

cobrança impugnada, em razão de que não é exigível do consumidor a 

produção de prova negativa. Entretanto, em análise da documentação 

carreada aos autos, verifica-se que a parte requerida não juntou qualquer 

documento hábil a comprovação da existência de fato impeditivo, 
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modificativo ou extintivo do direito do autor e, consequentemente, da 

legitimidade do débito. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes (...). (Ap 30815/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGÓCIO JURÍDICO PRATICADO MEDIANTE FRAUDE POR TERCEIRO – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO 

– DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os 

serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não 

permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os 

documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas 

pelo tomador do empréstimo (...). (Ap 62198/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017) Portanto, ausente os 

elementos necessários para comprovação da legitimidade da cobrança, 

necessária a declaração da inexistência do débito. III – Do dano moral Não 

tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da 

parte autora, bem como da origem do débito apontados como devido, a 

parte requerida responde pela falha na prestação do serviço e, por 

conseguinte, pelos danos causados a terceiros. A inscrição do nome do 

consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida 

inexistente, configura dano in re ipsa, ou seja, independe de comprovação 

do efetivo prejuízo. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso entende que: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL –- INSCRIÇÃO INDEVIDA - RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO 

DESPROVIDO. A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do 

SPC/SERASA, ante a dívida inexistente, sem as devidas cautelas, é de 

responsabilidade da loja, a qual deve indenizar o ofendido pelo dano moral. 

Para a estipulação do valor da indenização atinente ao dano moral deve se 

levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como a condição financeira daquele que sofreu o dano e da responsável 

pela conduta. (Ap 141426/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018) Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Destarte, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam: a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos autorizam fixar a indenização por 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracterizando 

o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ressalto que o 

valor da condenação deverá ser atualizado com juros de mora a partir do 

evento danoso (data da inclusão) e correção monetária desde o 

arbitramento, nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – JUROS E CORREÇÃO – CONTRADIÇÃO – TERMO INICIAL DO 

DANO MORAL – SÚMULA 362 E 54 DO STJ – EMBARGOS PARCIALMENTE 

ACOLHIDOS. A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento, segundo a súmula 362 do STJ e os 

juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual, conforme súmula 54 do STJ. (ED 

150632/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, 

Publicado no DJE 02/05/2018). IV – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil, para: a) ratificar a liminar deferida nos 

autos; b) declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 876,24 

(oitocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), vencimento 

em 29.08.2016, disponibilizado em 18.11.2016, e, c) condenar a parte 

requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. 

Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000376-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIR ALVES DE MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000376-84.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLAUDIOMIR ALVES DE MEIRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAIS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLAUDIOMIR ALVES DE 

MEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em breve síntese, informa que no mês de fevereiro de 2016 

houve várias oscilações no fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora 6/1822673-8, ocasionando a queima da bomba do poço 

artesiano. Pugna pelo ressarcimento dos prejuízos materiais no valor de 

R$ 7.966,00 (sete mil novecentos e sessenta a seis reais), bem como 

condenação da parte requerida em indenização por danos morais no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Junta procuração e documentos. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (Id. 

9110647). A parte autora impugnou a contestação (Id. 9175697). As 

partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando os autos, verifico que o presente caso desafia a 

extinção do feito por ilegitimidade ativa. Isto porque, a unidade 

consumidora, encontra-se em nome de terceira pessoa, ou seja, Larissa 

Correa Torres de Meira. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO AJUIZADA POR QUEM NÃO É CONSUMIDOR. 

ILEGITIMIDADE ATIVA (CPC, ART. 18). EXTINÇÃO (CPC, ART. 485, VI). 

PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70074037854, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Irineu Mariani, Julgado em 12/09/2018). (TJ-RS - AC: 70074037854 RS, 

Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 12/09/2018, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2018) RECURSO 

DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA EM 

NOME DE TERCEIRO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

ILEGITIMIDADE ATIVA - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO 

PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2- 

Aquele que não é titular da unidade consumidora junto à concessionária 
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de energia elétrica não possui legitimidade para questionar os débitos 

relativos à prestação do serviço, tendo em vista que a responsabilidade 

pelas faturas é do consumidor que contrata o serviço junto à 

concessionária, em razão do caráter pessoal da obrigação, que se 

aperfeiçoa mediante contrato. 3- Dispõe o Código de Processo Civil que 

"Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico." (art. 18, do CPC). (Ap 135239/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018) 

Assim, tendo em vista que o ordenamento jurídico não permite que se 

pleiteie direito alheio em nome próprio, ressalvadas as hipóteses legais, 

bem como a ausência de legitimidade deve ser reconhecida de ofício a 

qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485,§ 3º, CPC), a extinção do 

feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme 

disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que, se o condenado 

das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da justiça 

gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002052-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL REGIOLI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002052-67.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: DANIEL REGIOLI RODRIGUES EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

O débito foi adimplido. Dessa forma, considerando o pagamento da 

obrigação, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Expeça-se alvará para liberação do valor 

depositado nos autos em favor do patrono da parte exequente. Transitado 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012481-59.2018.8.11.0003

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:

RAFAEL ALEXANDRE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012481-59.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RAFAEL ALEXANDRE DE ALMEIDA Vistos e examinados. A 

parte autora requereu a desistência da ação, anteriormente à citação da 

parte contrária. Dessa forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o 

feito SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, nos 

termos do art. 90 do CPC. Sem honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000700-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000700-40.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de MARCOS ANTÔNIO ALVES DA 

DILVA, em relação ao bem descrito na inicial. Em sede de agravo de 

instrumento nº 1007088-65.2018, a Terceira Câmara de Direito Privado deu 

provimento ao recurso para declarar que não restou válida a constituição 

em mora da parte devedora, determinando a restituição do veículo no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas (Id. 16333214). É o relatório. Decido. A 

notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor é requisito 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de 

modo que a sua ausência implica na extinção do feito sem resolução de 

mérito. Neste sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "SEM ÁREA DE ENTREGA" - 

PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EMENDA DA INICIAL NÃO 

REALIZADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é imprescindível para 

o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão do bem alienado 

fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ), não sendo mero requisito para 

concessão de liminar de apreensão da garantia fiduciária. Determinada a 

emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível seu 

indeferimento. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no 

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. (Ap 36088/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018) 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - TENTATIVA POR OUTROS 

MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor 

no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" 

não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por 

outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 122444/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017) Ante ao 

exposto, considerando que não restou comprovada a constituição em 

mora da parte devedora, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, conclusos para remoção da restrição no Sistema Renajud. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005722-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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Banco Safra S-A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO(A))

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005722-16.2017.8.11.0003. 

IMPUGNANTE: BANCO SAFRA S-A IMPUGNADO: TRANSPORTADORA 

ROMA LOGISTICA LTDA, RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA, ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Vistos e 

examinados. BANCO SAFRA ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE 

CRÉDITO em face de ROMA TRANSPORTADORA – EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. Sustentou a autora, em breve resumo, que seu crédito foi 

erroneamente lançado no quadro geral de credores, pois na época da 

propositura da ação de recuperação judicial perfazia a quantia de 

R$1.481.269,08, mas foi listado com o valor de R$1.372.388,77. Pugna, 

assim, pela retificação da lista de credores, para que seja lançado crédito 

a seu favor no importe de R$1.481.269,08. Com a inicial vieram 

documentos. A impugnação foi recebida, com a determinação de intimação 

da parte impugnada, do administrador judicial e do Ministério Público. Após 

a manifestação de todos, os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise acurada dos autos verifica-se que o 

impugnante não carreou ao feito o cálculo atualizado do seu crédito, 

deixando assim de demonstrar a evolução da dívida e impedindo que se 

constate a veracidade de suas alegações. No mais, o diligente 

administrador judicial informou que o crédito da impugnante foi lançado de 

acordo com os extratos que foram apresentados pela mesma, durante a 

análise dos contratos, na fase administrativa. Assim, a improcedência do 

pedido é medida imperiosa, haja vista que o crédito foi lançado pelo 

administrador judicial com base nos extratos que a impugnante lhe 

apresentou na fase administrativa e, ao propor a presente impugnação, a 

mesma não colacionou memória de cálculo que demonstrasse a evolução 

da dívida e justificasse a alteração do valor já lançado. Deste modo, 

considerando que o ônus de demonstrar que a lista de credores publicada 

está equivocada é da parte impugnante, e não tendo tal prova restado 

efetivada nos autos, a improcedência do pedido de alteração do crédito 

listado é medida que se impoe. Ressalto que, nos termos do artigo 9º, 

inciso III, da Lei 11.101/2005, a habilitação/impugnação de crédito deverá 

conter os documentos comprobatórios do crédito. No presente caso, como 

já bem anotado pelo administrador judicial, a impugnante sequer trouxe aos 

autos cálculo atualizado que demonstrasse a veracidade das suas 

alegações, de modo que não existem razões para o acolhimento do pedido 

formulado e consequente alteração da lista de credores, no que tange ao 

valor do crédito. Desta feita, JULGO IMPROCEDENTE a presente habilitação 

de crédito. Sendo devidas custas, deverão ser suportadas pelos 

impugnados. Honorários advocatícios de R$2.000,00 em favor da 

impugnada, face a improcedência da demanda (STJ - REsp 1.098.069). 

Publique-se. Intime-se. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002288-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR WENCK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002288-19.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

WILMAR WENCK Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

face de WILMAR WENCK, tendo por objeto o bem descrito na inicial. O 

pedido liminar foi deferido, consoante decisão proferida no Id. 6077268. O 

objeto foi apreendido (Id. 6810916). Devidamente citada, a parte requerida 

informou que diante da atual situação econômica do Brasil, não está 

conseguindo arcar com suas dívidas; requereu a remessa dos autos à 

contadoria do Juízo para indicar o valor devido das parcelas vencidas e, 

caso, não seja esse o entendimento, pleiteou a venda do bem e havendo 

saldo remanescente, seja devolvido ao demandado. A parte autora 

impugnou a contestação (Id. 9443560). Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, defiro à parte 

requerida os benefícios da justiça gratuita, consoante disposição do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Nos termos do disposto no artigo 355, 

inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de 

produção de outras provas”. Impõe-se o julgamento antecipado da 

presente lide, uma vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que 

seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de outras provas. Consigno que as provas contidas no caderno 

processual são suficientes para compreensão e resolução da demanda, 

de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece 

ser julgada antecipadamente. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA 

DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Desta feita, passo 

ao julgamento antecipado da lide. A relação contratual está comprovada 

pela juntada do contrato celebrado entre as partes, bem como a 

notificação extrajudicial faz prova da mora da parte devedora. Inegável, 

portanto, o direito da parte autora. Cumpre asseverar que, embora a parte 

ré tenha se manifestado pela improcedência da ação, nada trouxe ao 

sustendo do que alega. Além disso, importante consignar que o requerido 

não purgou a mora oportunizada no despacho de Id. 6077268. 

Incontestável, portanto, o direito perseguido pela parte autora, haja vista a 

existência de relação contratual entre as partes, a entrega do veículo 

alienado e a inadimplência do réu. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para consolidar o 
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domínio e a posse plena e exclusiva do bem em favor da parte autora. 

Proceda-se a baixa junto ao Sistema RENAJUD. Oficie-se ao Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT para que 

proceda a retificação no registro da propriedade do veículo, objeto destes 

autos. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que, se o 

condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 

(cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829486 Nr: 5765-04.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VAML, ALESSANDRA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ S.A, UNIMED RONDONOPOLIS 

- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009/MT, PAULO SERGIO CIRILO - OAB:5448/B

 Dos advogados da parte autora, Dr. Guilherme Augusto Brescovici 

Milagres OAB/MT 13.047 e Dr. Fausto Del Claro Júnior OAB/MT 11.843 

para que informe, no prazo legal, os dados das contas bancárias (banco, 

agência, número da conta) e de seus respectivos titulares para 

recebimento do valor do dano moral e dos honorário advocatícios 

sucumbenciais fixados nos autos.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839453 Nr: 8468-05.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMES JOSÉ DE FARIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN GUILHERME DA COSTA 

GASPARETO - OAB:24589/O

 INTIMAÇÃO do advogado do Réu, da sentença de fls. 47/48.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004152-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DIAS DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CUNHA LEMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO HENRIQUE DE JESUS DA SILVEIRA OAB - GO35013 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1004152-92.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 19.02.2019, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003578-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1003578-69.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 26.02.2019, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006264-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI FRANÇA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ADANIEL PEREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006264-97.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Em atenção ao 

pedido constante no ID: 16167802, 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, 27 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 788461 Nr: 9605-56.2015.811.0003

 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: VILMA SOARES DA SILVA SANTOS SOUZA, GISELY 

SOARES DA SILVA, HUDY GLECIO SOARES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NATALINA SOARES DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, WELLMORY FERNANDO SOUSA NAZARIO - 

OAB:OAB/MT 19.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. WELLMORY FERNANDO SOUSA NAZARIO para no 

prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram 

com carga, sob as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446918 Nr: 2101-38.2011.811.0003

 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: MPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 Do Advogado Dr. RODRIGO KURZ ROGGIA, para no prazo de 3 (três) 

dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob 

as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 432279 Nr: 943-79.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCAB, VVAB, RMAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Processo n.º 943-79.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa do feito, nota-se que o exequente requer que seja 

oficiado à Caixa Econômica Federal para que proceda com a transferência 

do valor de R$ 371,35 (trezentos e setenta e um reais e trinta e cinco 

centavos), referente ao débito exequendo atualizado, pois, apesar da 

referida instituição financeira ter noticiado à fl. 134 que efetuou a 

transferência, não foi carreado nenhum comprovante que ateste este fato.

2. Sendo assim, defiro o pleito de fls. 169/171, pelo que determino que seja 

oficiado à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte o comprovante de transferência em nome da parte exequente 

ou proceda com a transferência conforme o requerido.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 319019 Nr: 6958-11.2003.811.0003

 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: NLMDSS, VPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA ROCHA 

FILHO - OAB:MT/8210A, ELISABETE FATIMA RAMOS - OAB:6938/MT, 

JOSE ANTONIO DE MELO - OAB:8.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6958-11.2003.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 66/68, pelo que determino a expedição dos 

competentes mandados de averbação, conforme requerido.

2. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813087 Nr: 569-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDMS, SZDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 propriedade do locatário, observado o disposto neste artigo.”5. Nesta 

mesma linha de intelecto, o art. 3º da lei supracitada prescreve que a 

impenhorabilidade é oponível como via de regra, salvo em alguns casos, 

como o em análise, conforme se extrai de seu inciso III. Vejamos:“Art. 3º A 

impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, 

fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre 

o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou 

conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela 

dívida;” (grifo nosso) 6. Ainda sobre o mesmo tema, dispõe o art. 530, 

CPC, que se tratando de ações alimentares, poderá o juízo observar o 

disposto nos arts. 831 e seguintes do Codex, portanto, aplico ao caso o 

regramento do art. 833, do Código de Ritos, o qual apresenta um rol de 

bens impenhoráveis, que para análise do pedido constante destes autos, 

deve ser criteriosamente observado e zelado pelo julgador para melhor 

dizer o direito. Sendo assim, vejamos o inciso II do artigo 

suprarreferido:“Art. 833. São impenhoráveis:(...)II - os móveis, os 

pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do 

executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;” 

(grifo nosso) 7. Feitas estas considerações, defiro o pedido de fl. 55, 

determinando a penhora dos bens que guarnecem a residência do 

executado, desde que de elevado valor ou que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, até o 

limite do valor exequendo de R$ 67.236,83 (sessenta e sete mil duzentos e 

trinta e seis reais e oitenta e três centavos). 8. Abra-se vista ao Ministério 

P ú b l i c o . 9 .  I n t i m e - s e . 1 0 .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 23 de novembro de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 745547 Nr: 5287-64.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDOF, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5287-64.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA 

aforada por E.B.O.F., representado por sua genitora, Sr.ª Marcia Cristiany 

Borges, em face de EDER DOMINGOS DE OLIVEIRA (qualificados nos 

autos).

2. À fl. 68 infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação 

alimentar.
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3. O representante do Ministério Público manifestou à fl. 69, pugnando pela 

extinção do feito nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

6. Diante da manifestação da parte autora, à fl. 68, verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise.

7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e atendendo 

a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Codex Processual Civil.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844069 Nr: 9721-28.2016.811.0003

 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: JFFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDALS, NCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 Do Advogado Dr. LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA, para no prazo de 3 

(três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, 

sob as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 756027 Nr: 10848-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, VSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10848-69.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 68, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25 Nr: 26-22.1994.811.0003

 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 SILVIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL QUERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 26-22.1994.811.0003, 

Protocolo 25, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção 

das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006113-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANA DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALENTINA DA SILVA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LARISSA DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE BEZERRA DA SILVA OAB - 027.713.381-57 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006113-34.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 04.09.2019, às 16h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Havendo prova pré-constituída da paternidade (certidão de nascimento da 

parte autora que instruem a inicial), defiro os alimentos provisórios 

ofertados, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), 

fixando-os em um terço do salário mínimo vigente, equivalente hoje à R$ 

318,00 (trezentos e dezoito reais), devidos a partir da citação, até o dia 10 

(dez) de cada mês, a serem pagos diretamente à parte requerida, 

mediante recibo ou em conta bancária a ser indicada por esta. 7. Intime-se. 

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de novembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012402-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON MARQUES DE FREITAS OAB - MT24205/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES OAB - 303.905.831-20 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012402-80.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Apensem-se os autos ao Proc. n.º 1008537- 49.2018.8.11.0003. 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 
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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, 

26 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001494-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JERSON DA SILVA QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001494-61.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO DE 

INVENTÁRIO, na qual as partes avençaram sobre a partilha de dois bens 

imóvel e dois bens móveis, porém não carrearam aos autos matrícula 

atualizada em nome das partes do imóvel situado no loteamento 

denominado Jardim Liberdade, zona urbana de Rondonópolis/MT, sob o n.º 

04, quadra 94. 2. Assim, intime-se o inventariante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo às 

disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual Civil, carreando 

aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do imóvel 

supracitado, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena de 

o juízo não deliberar quanto a sua partilha. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009540-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA LOURENCO GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIA LOURENCO GONSALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009540-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, nota-se que a parte autora postula a partilha 

amigável de um bem móvel, no entanto, não incluiu no polo ativo a herdeira 

Simone Lourenço Gonsalves Paula, não sendo possível a homologação da 

partilha sem a anuência da referida herdeira. 2. Assim, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), atendendo às disposições do art. 319, inciso II, do Código de Ritos, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC), devendo 

incluir no polo ativo da demanda a herdeira Simone Lourenço Gonsalves 

Paula 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. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004552-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA QUEIROZ PAIXAO (REQUERENTE)

TEREZINHA NASCIMENTO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

JOSE NASCIMENTO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

MARCOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA LOURDE QUEIROZ (REQUERENTE)

MARCIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIRCE NASCIMENTO DE QUEIROZ (INVENTARIADO)

JUSTINA NASCIMENTO DE QUEIROZ (INVENTARIADO)

ODIVALDO GONÇALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004552-43.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 16418333, pelo que determino a citação do herdeiro Odivaldo 

Gonçalves da Silva no endereço informado. 2. Após, intime-se a parte 

autora para que requeira o que de direito, no prazo legal. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004122-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DA COSTA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004122-23.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL C.C. 

PARTILHA DE BENS aforada por ANDERSON LOURENÇO DA SILVA em 

face de LUCIMAR DA COSTA SANTANA (qualificados na peça vestibular). 

2. As partes celebraram acordo, conforme petição carreada aos autos no 

ID: 16667479. 3. O Ministério Público não intervém no feito. 4. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes têm 

legitimidade e estão bem representadas, bem como que inexistem 

irregularidades nem questões pendentes de apreciação, pelo que a 

homologação do acordo é medida que se impõe. 6. Tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por 

sentença, o acordo entabulado nos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. 7. Ante o exposto, 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, reconhecendo, com efeito ex 

tunc, nos termos do art. 1.723, do Código Civil, a sociedade de fato havida 

entre ANDERSON LOURENÇO DA SILVA e LUCIMAR DA COSTA 

SANTANA, bem como deferindo a partilha de bens conforme acordado. 8. 

Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o 

feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. Tendo em vista que as 

partes renunciaram ao prazo recursal, a presente transita em julgado com 

sua publicação, assim, arquivem os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002673-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ABDO SAID (REQUERENTE)

RAISSA GABRIELA SAID PINTO (REQUERENTE)

DIOGO MORAIS PINTO (REQUERENTE)

GABRIEL ANTONIO SAID PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO PINTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002673-30.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. O ESPÓLIO DE 

HAROLDO PINTO, representado por sua inventariante, Sr.ª Rosangela 

Abdo Said, postula pela homologação do plano de partilha dos bens do 

falecido. 2. Da análise dos autos, nota-se que, até o momento, não foi 

comprovado o recolhimento do ITCMD, valendo dizer que o Código de 

Processo Civil atual inovou ao dispensar a comprovação da quitação do 

tributo para fins de homologação do plano de partilha, eis que em sede de 

arrolamento sumário de bens não cabe o conhecimento ou a apreciação 
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de questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação de taxas 

judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade 

dos bens do espólio, a teor do que dispõe o art. 662, da Lei Instrumental 

Civil. 3. Nesta mesma linha de pensamento, importa ressaltar o que dispõe 

o § 2º do art. 659 do CPC: “Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre 

partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, 

com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo 

aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro 

único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha 

ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta 

de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662.” (grifo nosso) 4. Com efeito, o art. 1.031, do 

antigo Código de Processo Civil (Lei n.º 5.869/73), estabelecia que, 

transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou 

adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos 

bens por ele abrangidos, só seriam expedidos e entregues às partes após 

a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos 

os tributos. 5. Sucede que com a inovação trazida pelo art. 659, § 2º, do 

atual Código de Ritos (Lei n.º 13.105/15), após o trânsito em julgado da 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, deverá ser 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 6. 

Como se vê, a sistemática do arrolamento sumário do atual Digesto 

Processual Civil subtraiu do Poder Judiciário o dever de controlar o 

recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (art. 662, § 1º, CPC). 

A partir de então, exige-se, tão somente, a intimação do fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária (art. 662, 

§ 2º, CPC), fato que ocorrerá depois de homologada a partilha ou de 

deferida a adjudicação (art. 659, § 2º, CPC). 7. A respeito do recolhimento 

do imposto de transmissão no arrolamento sumário, oportuno transcrever 

o seguinte excerto doutrinário: “A apuração, lançamento e cobrança do 

tributo sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas 

(art. 662, § 2º). Isto em nada diminui as garantias do Fisco, uma vez que, 

após a homologação da partilha, o seu registro não se poderá fazer no 

Registro de Imóveis sem o comprovante do recolhimento do tributo devido 

(art. 143 da Lei dos Registros Públicos). Por outro lado, 

independentemente de intervir no processo de arrolamento, a Fazenda 

Pública não estará adstrita aos valores nele declarados pelas partes. Com 

isso, tornaram-se estranhas ao arrolamento todas as questões relativas 

ao tributo incidente sobre a transmissão hereditária de bens. De tal sorte 

que, nesse procedimento especial, não pode a Fazenda Pública impugnar 

a estimativa do valor dos bens do espólio feita pelo inventariante – valor 

atribuído tão somente para fins de partilha – e requerer nova avaliação 

para que se possa proceder ao cálculo do Imposto de Transmissão Causa 

Mortis, uma vez que este será sempre objeto de lançamento 

administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não podendo ser 

discutido nos autos de arrolamento.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. 

Curso de direito processual civil. Vol. II. 50ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016, pp. 380-381). (grifo nosso) 8. Assim, JULGO, por sentença (art. 

659, § 2º, CPC), o inventário dos bens deixados por HAROLDO PINTO 

(qualificado nos autos), na forma pleiteada pela inventariante, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados 

os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de 

terceiros. 9. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, 

determino que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os 

competentes formais de partilha. 10. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do 

CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública. 

11. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

27 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003683-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO OAB - MT0003700A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003683-12.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO CONSENSUAL DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por 

LETÍCIA BORGES DIAS, representada por sua genitora, Sr.ª Rosângela 

Borges Viana de Medeiros, e ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS 

(qualificado nos autos). 2. Segundo ressai dos autos, em suma, a parte 

autora pugna pela retificação do assento civil da menor Letícia Borges 

Dias, requerendo a inclusão do sobrenome de seu padrasto, qual seja “de 

Medeiros”, passando a assinar como Letícia Borges Dias de Medeiros. 3. 

O representante do Ministério Público manifestou-se no ID: 14883569. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. De acordo com o disposto no art. 109, caput, da Lei n.º 

6.015/73 (LRP), é possível que aquele que deseja ver retificado 

assentamento no registro civil, o requeira ao magistrado competente. 6. A 

análise dos autos permite afirmar que o objetivo da parte requerente é a 

retificação do seu assento civil. Neste sentido, o pleito em testilha 

encontra amparo legal nas disposições ínsitas do art. 57, § 8º, da Lei de 

Registros Públicos. 7. Resta patente, pelo que se denota de todos os 

documentos carreados aos autos, a existência do nome de família que se 

deseja incluir no assento civil da menor e que ele é ostentado por seu 

padrasto, sendo assim, prestigiando a importância do sobrenome na 

formação da identidade de uma família e em respeito à proteção à entidade 

familiar, conferida pelo art. 203, inciso I, da Constituição Federal, bem 

como em observância de não haver prejuízo a terceiros e diante da 

expressa concordância do padrasto da menor, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. 8. Neste mesmo sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO – Ação de Retificação de Registro Civil – 

Pretensão à inclusão do patronímico do padrasto ao nome do menor - 

Sentença de procedência - Possibilidade de ajuizamento da ação por 

menor, devidamente representado – Desnecessária a participação do pai 

biológico – Concordância expressa do padrasto – Cabível a retificação 

pleiteada - Recurso desprovido.” (TJ-SP - APL: 10041428920158260071 

SP 1004142-89.2015.8.26.0071, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, 

Data de Julgamento: 16/02/2016, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 22/02/2016) “APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

ASSENTO. PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO DA IMUTABILIDADE DO NOME. Art. 

57, § 8º, da Lei 6.015/73. Acréscimo do patronímico do padrasto sem 

prejuízo da origem familiar. Direito de ser identificada de acordo com seu 

novo núcleo familiar. Corolário da dignidade da pessoa humana. RECURSO 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  40035938420138260269  SP 

4003593-84.2013.8.26.0269, Relator: Rosangela Telles, Data de 

Julgamento: 06/12/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06/12/2016)” 9. Sendo assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, julgo procedente o pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do 

Digesto Processual Civil, determinando a retificação do assento civil da 

menor Letícia Borges Dias (ID: 13263731), que passará a se chamar 

Letícia Borges Dias de Medeiros, o que faço com espeque no art. 109 e 

parágrafos, da Lei n.º 6.015/73 – Lei de Registros Públicos. 10. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários (art. 109, §4º, da Lei de 

Registros Públicos). 11. Notifique-se o representante do Parquet. 12. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que incabíveis à espécie. 13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS 1000740-22.2018.8.11.0003. PRAZO: 20 DIAS. O Doutor 

Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz 

Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processou por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que Vera Lúcia Almeida 

Assunção move contra Josefa Cândida de Almeida Assunção, sendo 

decretada a interdição desta conforme se vê da sentença seguinte: 

"13.Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de J.C.A.A.(qualificada nos autos), declarando-a 
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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, Sr.ª VERA LÚCIA ALMEIDA ASSUNÇÃO. 

15. Em atenção ao disposto no 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, 30 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.". Eu, J.B.B.S., digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001436-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. F. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU DE MORAES OAB - SP294478 (ADVOGADO(A))

MURILO DE ANDRADE MELO OAB - SP400752 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. B. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001436-58.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. O autor ingressou com a 

presente ‘Ação Revisional de Regulamentação de Visita’, em desfavor de 

V. C. B., a fim de ver ampliado o seu direito de convivência paterna em 

relação à prole comum M. C. B. F. de M., nascida em 10/04/2015, sob o 

argumento de que se mudou desta urbe, necessitando, pois, de reparos 

os dias e horários de estadia com a filha. Além disso, aduz que a mãe têm 

atravancado a visitação paterna, impedindo, via de consequência, o 

contato com a filha. Após um ato e outro, o requerente pleiteou, 

incidentalmente, a regulamentação do direito de visitas paterno em relação 

às férias escolares da criança, por um período de 15 (quinze) dias, 

inclusive com a fixação de multa e/ou reforço policial para o cumprimento 

da medida (ID 13645194). Em sede de defesa, a requerida manifestou 

objeção ao pedido relativo à convivência nas férias escolares (ID 

13824273), todavia, aduziu que concorda com as r. visitas no período de 

férias em que a mesma esteja visitando sua mãe na cidade natal do autor 

– Presidente Prudente/SP, dividindo-se igualmente a estadia no local entre 

a família paterna e materna. Adiante, postulou o autor pelo deferimento da 

visitação nos dias compreendidos entre 27/11/2018 à 22/12/2018 (ID 

16173535). O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido do autor 

(ID 14676504). Derradeiramente, a requerida propôs que a visitação 

ocorra pelo período máximo de 05 (cinco) dias, proibindo-se a saída desta 

comarca. Pois bem. Visando a resguardar o convívio entre o genitor que 

não possui a guarda da criança, o art. 1.589, do CC, dispõe que: “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.” Destarte, o 

exercício da guarda unilateral pela mãe não retira o poder familiar 

conferido ao pai, permanecendo intactos com relação ao outro genitor os 

direitos e deveres inerentes a tal investidura (poder familiar), dentre eles a 

efetiva participação na educação, sustento e vigilância dos filhos, ainda 

que em menor intensidade (art. 1.589 c/c art. 1.632, do CC). Portanto, a 

detenção da guarda por um dos pais não deve implicar o afastamento da 

menor em relação àquele que não a possui, tampouco a dissolução dos 

vínculos afetivos, já que se mantém inalterado o poder familiar inerente à 

filiação e todos os deveres e direitos dele decorrentes. Assim, deve ser 

assegurado, ao genitor, o direito de visitas à filha no período de férias 

escolares e demais festividades, todavia, com alguns ajustes na 

pretensão inicial. Isso porque, a menor possui pouco mais de três anos e 

meio de vida e, não se tem maiores informações acerca da sua rotina 

pessoal e familiar, embora evidenciado o forte vínculo de afeto com a filha, 

entendo que afigura-se prudente, ao menos nesta fase do processo, que 

se proceda a adequação do pedido autoral, de modo a preservar os 

interesses não somente da criança, mas da família como um todo. 

Ademais, o período solicitado a título de convivência se monstra um tanto 

quanto extenso para o distanciamento de uma criança de apenas três 

anos de idade, sobretudo em razão da longinquidade entre esta cidade e a 

de destino, não sabendo se tal ocasionará a falta de estabilidade 

emocional da filha pela ausência prolongada da mãe, como consectário de 

sua rotina diária aqui experimentada em relação ao contato reduzido com o 

pai pelas circunstâncias ora vivenciadas. Deveras, é cedo para autorizar 

permanência prolongada por período aproximado de trinta dias e, sem 

prévia adaptação, porquanto temerário permitir as visitas de forma 

imediata e da maneira apresentada, sob pena de causar prejuízo à própria 

criança com alteração repentina e brusca em sua rotina. De mais a mais, a 

ampliação vindicada deverá ser objeto de ampliação paulatina e gradual, 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a instrução do feito e 

renovação de estudos pela equipe multidisciplinar do juízo, notadamente 

após a convivência no período almejado, a fim de averiguar a possibilidade 

de alargamento do convívio entre o pai e a filha, fundamental para o 

desenvolvimento saudável da criança. De outro lado, não vislumbro, por 

ora, motivação hábil a restringir o contato do pai em relação à filha a ser 

realizado tão somente no Município de Rondonópolis/MT, ao alvedrio da 

mãe, já que tal desdobramento acabaria por imiscuir por completo a 

convivência da criança com a família extensa do pai que habita no interior 

do Estado de São Paulo, tal qual assegurado pelo parágrafo único, do art. 

1.589 do Código Civil, como forma de garantia da convivência familiar e 

manutenção das relações de afeto entre os ascendentes e descendentes. 

Nesta linha de raciocínio, autorizo a visitação paterna a ser realizada na 

cidade natal do autor, isto é, em Presidente Prudente/SP, sobretudo a fim 

de franquear o acesso da família extensa do requerente à criança, 

inexistindo qualquer impeditivo nos autos a justificar o cerceamento nesta 

urbe, o qual seria realizado em estabelecimento de hospedagem, limitando, 

assim, o aproveitamento pleno e favorável da prole no r. período. Assim, a 

fim de resguardar o bem-estar da criança, acima dos interesses dos 

próprios genitores e, invocando o Princípio da Afetividade, hei por bem 

fixar as visitas para o pai neste período de final de ano que se avizinha 

pelo interregno de 7 (sete) dias, a se iniciar no dia 11/12/2018, devendo o 

pai buscá-la na residência materna às 08h00min e devolvê-la em 

18/12/2018 às 20h no mesmo local, no dia das mães e dia dos pais a 

criança permanecerá na companhia do genitor homenageado; festividades 

de natal do corrente ano e ano novo será gozada pela mãe; no aniversário 

da criança nos anos ímpares permanecerá na companhia do genitor e 

anos pares com a genitora, sem prejuízo de eventual alteração, 

futuramente, caso sobrevenham outros elementos que possam ensejar 

eventual mudança do que ficou aqui decidido. Excepcionalmente, em razão 

do período de férias escolares ampliado e da concessão reduzida das 

visitas ora estipuladas, autorizo a visitação do pai durante 7 (sete) dias no 

mês de janeiro de 2019, com início em 15/01/2019 e término no dia 

22/01/2019, nos mesmos horários supra, prosseguindo-se no mês 

subsequente à visitação na forma abaixo relacionada (item ‘2’). Por 

oportuno, ressalto que a presente decisão deverá ser cumprida fielmente 

por ambas as partes, sob pena de incidir nas sanções de litigância de 

má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo 

de responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §3º, CPC) e 

por ato de alienação parental na forma da Lei 12.318/2010, além de multa 

diária, a qual fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de 

descumprimento, a ser custeada pela parte dissidente. 2. Ainda, 

considerando-se que o genitor, ora requerente, não têm conseguido 

efetivar a visitação quinzenalmente, na forma disciplinada no decisum 

inaugural, passo a modificá-la, a fim de evitar maiores conflitos e 

dissabores entre os litigantes, sobressaltado pelo alto grau de litigiosidade 

apresentado aos autos, além da evasão do pai em encarregar-se das 

visitas, a teor do dispêndio econômico decorrente de seu deslocamento, 

consoante narrado no feito. Destarte, fixo as visitas para o pai 

mensalmente, no último final de semana do mês, devendo o genitor buscar 

a filha na residência materna na sexta-feira às 17h e devolvê-la 

diretamente na unidade escolar na segunda-feira, previamente ao início 

das aulas, acaso matriculada em instituição de ensino ou, em caso 

negativo, na residência da mãe, até às 10h de segunda-feira. 3. Em tempo, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos 

autos a cópia da certidão de nascimento da criança, sob pena de extinção 
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do feito. 4. Sem prejuízo, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, no mesmo lapso, indicando de forma 

objetiva, os fatos que desejam demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de 

preclusão da prova, ocasião em que o autor poderá, querendo, se 

manifestar acerca do pleito vertido no ID 16694811, tendente à invalidação 

do estudo psicológico realizado consigo. Em caso de prova oral, deverão 

declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, para fins de melhor 

adequação da pauta pelo juízo. 5. Após, colha-se parecer ministerial e 

renove-se a conclusão. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis-MT, 27 de novembro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001725-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001725-88.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por 

ALENCAR DOS SANTOS MESTRE em desfavor de MARCELO SILVA DOS 

REIS, ambos devidamente qualificadas nos autos. Relata o autor que o 

interditando é seu cunhado, sendo que o mesmo encontra-se 

impossibilitado para o exercício das atividades de seu cotidiano, em razão 

de ser acometido de 'síndrome de dow e espondiolistese', mostrando-se 

incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Pela decisão inaugural, foi deferida a curatela provisória, 

nomeando Curador ao requerido o autor. Estudo psicológico encartado 

aos autos (ID nº 14002568). Em sede de audiência de entrevista 

designada por este juízo, esta magistrada procedeu a oitiva do 

interditando, ocasião em que nomeou-se curador especial ao mesmo, caso 

não fosse ofertada defesa, bem como dispensou-se a realização de 

perícia médica. Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 

14863175. Em parecer, a representante do Ministério Público opinou pelo 

acolhimento do pedido inicial. É a síntese. Decido. O procedimento de 

interdição sofreu intensas transformações com a entrada em vigor da Lei 

Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze 

Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser 

‘rotulada’ 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”. Bem por isso que aquela Lei, em seus 

art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a previsão de 

incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A 

partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado 

(art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei 

apaga do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de 

deficiência, mas destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente 

ao descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que o interditando Marcelo Silva dos 

Reis não ostenta condições de gerir seus próprios atos, o que justifica, 

portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos termos do art. 85 da 

Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza patrimonial e 

negocial. Com efeito, além do documento médico que acompanha a 

exordial, o estudo psicológico realizado com o interditando Marcelo 

evidencia que este possui restrições para atividades da vida diária e está 

inapto para decidir sobre atos da vida civil, o que se presume, também, 

das assertivas por ele lançadas a titulo de resposta as indagações que 

lhe foram apresentadas em sede de audiência de entrevista (termo de 

audiência retro). Isso não implicará, por outro lado, declaração de 

incapacidade civil, não só porque não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade relativa por 

impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há nos autos 

elemento que demonstre tal situação. Posto isso, em sintonia ao parecer 

ministerial, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter MARCELO SILVA DOS REIS à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por ALENCAR 

DOS SANTOS MESTRE, a quem competirá prestar contas anualmente dos 

atos de sua gestão, ficando advertido de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome do interditando 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento do requerido. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Ciência ao Parquet. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 24 de novembro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002135-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. M. (RÉU)

F. D. C. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 
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nº.: 1002135-20.2016.8.11.0003 Vistos etc., Compulsando os autos, 

denota-se que razão assiste a causídica Luamar Nascimento Canuto 

Martins, porquanto o ato de intimação praticado se deu tão somente via 

sistema. Assim, invocando o princípio da publicidade, intimem-se as 

partes, via DJE, da sentença prolatada por este juízo aos 31 de agosto de 

2018. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 26 de novembro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001104-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. C. (AUTOR(A))

C. R. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES OAB - MT11464/O 

(ADVOGADO(A))

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001104-28.2017.8.11.0003 Vistos etc., Compulsando os autos, 

denota-se que razão assiste o causídico Carlos Naves de Resende, 

porquanto o ato de intimação praticado pelo Gestor Judiciário diz respeito 

à intimação da sentença prolatada por este juízo aos 07 de junho de 2018 

(ID 13496671). Assim, observando o disposto no art. 1.010, §1º, do 

Código de Processo Civil e com fulcro no art. 1.010, §3º, do mesmo 

diploma, abra-se vista dos autos ao apelado para contrarrazões e, em 

seguida, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação 

do r. recurso. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 26 de novembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO 1001725-88.2018.8.11.0003 [Tutela e Curatela] 

AUTOR: ALENCAR DOS SANTOS MESTRE Advogado do(a) AUTOR: 

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB: MT8308-B RÉU: 

MARCELO SILVA DOS REIS Advogado do(a) REQUERIDO: SAMIR BADRA 

DIB - MT0005205S

FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS E INTERESSADOS dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Posto isso, 

em sintonia ao parecer ministerial, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 

do Código de Processo Civil, o pedido inicial para o fim de submeter JULGO 

PROCEDENTE MARCELO SILVA DOS REIS à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por ALENCAR 

DOS SANTOS MESTRE, a quem competirá prestar contas anualmente dos 

atos de sua gestão, ficando advertido de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome do interditando 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento do requerido. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Ciência ao Parquet.Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia 

Regina Bueno de Camargo Dib, digitei. Rondonópolis - MT, 28 de novembro 

de 2018. Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004828-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO(A))

CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR OAB - MT20699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. X. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. D. S. F. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1004828-40.2017.8.11.0003. REQUERENTE: MARIA DE SOUZA FERREIRA 

REQUERIDO: CAIO CEZAR XAVIER VISTOS. Cuida-se de Ação de Guarda 

com Pedido de Liminar ajuizada por MARIA DE SOUZA FERREIRA em 

desfavor de CAIO CEZAR XAVIER, ambos bem qualificados nos autos. 

Sustenta a requerente ser bisavó materna do menor Caio Gabriel Xavier 

Ferreira, o qual se encontra sob os seus cuidados desde os seis meses 

de vida, haja vista que a genitora do menor vivia em sua residência e 

faleceu há pouco tempo. Argumenta que o genitor não estaria exercendo 

satisfatoriamente as responsabilidades inerentes à paternidade, sendo 

negligente nos cuidados com o filho. A relação de parentesco da parte 

autora com a criança está comprovada no documento juntado no ID n. 

9107173, sendo que a genitora do menino faleceu aos 03-03-2017. O pai 

Caio Cezar Xavier, citado por edital, ofereceu contestação por curador 

especial, na qual não opôs objeção alguma à pretensão da parte 

requerente. Não bastasse isso, os relatórios social (ID n. 9784078) e 

psicológico (ID n. 95470003) vem ao encontro do relatado na inicial, 

inclusive traz a informação de que o menino encontra-se muito bem 

inserido no atual contexto familiar. Com efeito, foi verificado, quando da 

visita da assistente social e psicólogo do Juízo que a criança está inserida 

em família estruturada e sendo bem cuidada em suas necessidades pela 

parte autora. Assim, tem-se que a medida pleiteada atende ao melhor 

interesse da criança e encontra amparo no art. 33, § 2º, do ECA, eis que 

evidenciada a necessidade de atender sua situação peculiar, em virtude 

do abandono materno e da ausência do pai. No mesmo sentido, inclusive, 

o judicioso parecer do Ministério Público (ID n. 16620476), também o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 'Direito de Família. Guarda de 

menor pleiteada por avós. Possibilidade. Prevalência absoluta do interesse 

da criança e do adolescente observada. 1. [...] 2. No caso em exame, não 

se trata de pedido de guarda unicamente para fins previdenciários, que é 

repudiada pela jurisprudência. Ao reverso, o pedido de guarda visa à 

regularização de situação de fato consolidada desde o nascimento do 

infante (16.01.1991), situação essa qualificada pela assistência material e 

afetiva prestada pelos avós, como se pais fossem. Nesse passo, 

conforme delineado no acórdão recorrido, verifica-se uma convivência 

entre os autores e o menor perfeitamente apta a assegurar o seu bem 

estar físico e espiritual, não havendo, por outro lado, nenhum fato que 

sirva de empecilho ao seu pleno desenvolvimento psicológico e social. 3. 

Em casos como o dos autos, em que os avós pleiteiam a regularização de 

uma situação de fato, não se tratando de ‘guarda previdenciária’, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser aplicado tendo em vista 

mais os princípios protetivos dos interesses da criança. Notadamente 

porque o art. 33 está localizado em seção intitulada ‘Da Família Substituta’, 

e, diante da expansão conceitual que hoje se opera sobre o termo ‘família’, 

não se pode afirmar que, no caso dos autos, há, verdadeiramente, uma 

substituição familiar. 4. O que deve balizar o conceito de ‘família’ é, 

sobretudo, o princípio da afetividade, que ‘fundamenta o direito de família 

na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com 

primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico’. 

(REsp. 945.283/RN – 4ª T. – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – j. em 

15.09.2009 – DJe 28.09.2009) Deixo de regulamentar as visitas pelo pai, 

na medida em que não há informações a respeito de sua rotina e horários, 

que devem ser compatibilizados com os do filho, tudo sem prejuízo de que 

sejam feitas mediante prévia combinação e a critério da parte guardiã 

(Código Civil, 1.589). Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido e concedo a guarda unilateral de Caio Gabriel Xavier 

Ferreira à parte requerente, o que faço com fundamento no que dispõe o 

art. 33, § 2º, do ECA, assim resolvido o mérito do processo (CPC, 487, I) 

Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários. Publique-se, 

intimem-se, notifique-se e, oportunamente, lavrado o termo respectivo, 

arquivem-se. Rondonópolis, 26 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002950-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON MULLER BRANDAO (REQUERENTE)

ADAIS MULLER BRANDAO (REQUERENTE)

MARIA SANTINA MULLER BRANDAO (REQUERENTE)

PATRICIA MARIA DE FIGUEIREDO MULLER BRANDAO (REQUERENTE)

JANAINA MEDEIROS (REQUERENTE)

SAMUEL MULLER BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON PEREIRA BRANDAO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002950-46.2018.8.11.0003 Vistos etc., Ab initio, trata-se de 

procedimento sob o rito de arrolamento sumário (artigos 659 a 663, do 

Código de Processo Civil) com partilha consensual (ID 13873098), na 

forma da lei, estando todos os herdeiros representados e concordes 

quanto à disposição dos bens, razão pela qual a transação realizada 

comporta a chancela judicial. Pois bem. Trata-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO de ADEMILSON PEREIRA BRANDÃO, sendo 

requerente e inventariante MARIA SANTINA MULLER BRANDÃO e 

OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos. Em análise dos autos 

extrai-se que o mesmo se encontra apto para julgamento. Não obstante a 

dispensabilidade da apuração de questões tributárias no rito de 

arrolamento sumário (art. 659, §2º, do CPC), verifica-se que há nos autos 

as certidões negativas de débito federal (ID 12869841), estadual 

(expedida pela PGE – ID 13323771) e municipal (ID 12869419), Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada da declaração de isenção 

do tributo (IDs 13323801 e 13323832). Constam dos autos as primeiras 

declarações (ID 12867706) e plano final de partilha nos moldes legais (ID 

13873098), bem como termo de renúncia de meação firmado no bojo dos 

autos pela inventariante (ID 13841649). Em face ao exposto, HOMOLOGO 

a partilha relativa aos bens deixados pelo falecido ADEMILSON PEREIRA 

BRANDÃO, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Via de 

consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem 

custas, eis que as partes militam sob o pálio da Assistência Judiciária 

Gratuita. Honorários inaplicáveis à espécie. Após o trânsito em julgado, se 

nada requerido, expeça-se carta de adjudicação na forma vindicada, 

fazendo-se constar às suas margens a reserva de usufruto vidual em prol 

da inventariante no que tange aos bens imóveis, a ser doravante gravada 

nas respectivas matrículas. Sem prejuízo, expeça-se alvará em relação ao 

veículo inventariado em favor da herdeira Adais M. B (ID 13873098). Fica o 

órgão público competente autorizado a deixar de dar cumprimento ao 

alvará judicial caso seja verificada eventual restrição administrativa 

(bloqueio judicial do veiculo via RenaJud) ou restrição financeira 

(alienação fiduciária / arrendamento mercantil, etc.). Outrossim, faça 

constar do alvará que a autorização judicial em questão não eximirá o 

proprietário do veículo do pagamento de multas ou impostos porventura 

pendentes no ato da transmissão. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do 

CPC, após a expedição do quanto necessários aos interessados, abra-se 

vista à Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e procedendo-se às 

anotações necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 26 de novembro 

de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003200-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. D. A. (RÉU)

M. J. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - 568.184.081-68 (CURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003200-79.2018.8.11.0003 Vistos etc., LURCINEI HUGEN DE LIZ ajuizou a 

presente ‘Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem’ em 

desfavor de seus filhos e sucessores do falecido Amarildo Loureiro de 

Almeida, M. J. de A. e T. P. de A., alegando, em síntese, que conviveu 

more uxório com o de cujus e pai dos Requeridos de junho de 1994 até a 

data do falecimento do mesmo. Menciona que sua união com o falecido 

Amarildo Loureiro de Almeida era pública e notória, todos os conheciam 

como se casados fossem, moravam sob o mesmo teto e cumpriam todas 

as obrigações e deveres conjugais. Ao final, requereu a Autora o 

reconhecimento da união estável mantida com o de cujus Amarildo 

Loureiro de Almeida, para que surta todos os fins de direito. A inicial veio 

instruída com os documentos pertinentes. Recebida a exordial (ID 

13022408), nomeou-se curadora especial ao requerido menor de idade, 

diante da colidência de interesses da autora com o mesmo, determinando 

a sua citação para, querendo, apresentar resposta no prazo e forma legal. 

Regularmente citado, o demandado, por seu curador especial, apresentou 

contestação por negativa geral (ID 14132936). Réplica autoral (ID 

14996068). Em parecer, a representante do Ministério Público opinou seja 

reconhecida a união estável havida entre a autora e o falecido Amarildo 

Loureiro de Almeida (ID 16349361). Relatei o essencial. Decido. Cuida-se 

de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM, 

ajuizada por LURCINEI HUGEN DE LIZ em desfavor de seus filhos e 

sucessores do falecido Amarildo Loureiro de Almeida, M. J. de A. e T. P. 

de A.. Inicialmente, ressalto que retrata o presente feito hipótese de 

julgamento antecipado da lide, uma vez que a questão de fato está 

satisfatoriamente demonstrada não carecendo o deslinde da controvérsia 

de dilação probatória oral. A título de argumentação, para a constituição de 

sociedade de fato, tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil 

reconhecem como entidade familiar a união de pessoas, dispondo acerca 

da sua proteção pelo Estado (CF/88, art. 226, § 3º e CC, art. 1.723). Com 

efeito, para a jurisprudência a união estável resta “configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de 

constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos 

deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e 

educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil), de modo a permitir 

aplicação, às relações patrimoniais, no que couber, das regras pertinentes 

ao regime de comunhão parcial de bens (artigo 1.725, do Código Civil).” 

(STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011). Pois 

bem, passando à análise do mérito da causa, observa-se que na presente 

demanda estão presentes todos os requisitos configuradores da união 

estável entre a autora e o falecido Amarildo Loureiro de Almeida, 

sobretudo considerando a apresentação de declaração atestando a 

existência de convivência entre os mesmos, bem como as extensas fotos 

dando conta do transcurso da relação, além da existência de filhos 

havidos da convivência more uxório. Desse modo, verifico a presença dos 

requisitos legais para identificação da união estável, impondo-se em 

consonância ao parecer ministerial o reconhecimento da união pelo 

período alegado (30 de junho de 1994 a 27 de março de 2018), nos termos 

do art. 1.723 do Código Civil de 2002 e art. 226, § 3º da Constituição 

Federal. Ademais, importante mencionar que “a lei não exige tempo mínimo 

nem convivência sob o mesmo teto” (STJ – 3ª T., REsp 1194059 / SP, Rel. 

Min. Massami Uyeda, j. 06/11/2012), desde que presentes os requisitos 

legais. Posto isso, em consonância ao parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR, com efeito, ex tunc, a 

existência de união estável contraída por LURCINEI HUGEN DE LIZ e 

AMARILDO LOUREIRO DE ALMEIDA, pelo período compreendido entre 30 

de junho de 1994 a 27 de março de 2018 e, por consequência, extingo o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC. Sem 

custas ou honorários, haja vista a autora ser beneficiária da Justiça 

gratuita e diante da ausência de contenciosidade. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com baixas e anotações de estilo. Notifique-se o 

Ministério Público. P. I. Rondonópolis-MT, 26 de novembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001465-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. K. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. S. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA RAMOS OAB - GO34603 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001465-11.2018.8.11.0003 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS movida por M. E. S. V.. representado por sua genitora em 

face de P. V. S.., todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes. Em derradeira manifestação, a parte 

exequente pugnou pela extinção do feito ante ao pagamento das parcelas 

alimentícias em atraso ora executadas. É o relatório. Decido. Tendo em 

vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente Execução de 

Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora executadas, em 

consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do NCPC. 

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida. Defiro em favor do executado o r. benefício da assistência 

judiciária gratuita. Dê-se baixa na penhora, se houver. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. Ciência ao 

Ministério Público. P.I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 26 de novembro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001466-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. K. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA RAMOS OAB - GO34603 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001466-93.2018.8.11.0003 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS, movida por M. E. S. V. representado por sua genitora em 

face de P. V. S., todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Em derradeira manifestação, a parte exequente 

pugnou pela extinção do feito ante ao pagamento das parcelas alimentícias 

em atraso ora executadas. É o relatório. Decido. Tendo em vista a quitação 

perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente Execução de Alimentos, em 

relação às parcelas em atraso ora executadas, em consonância com o 

disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do CPC. Sem custas e 

honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Dê-se 

baixa na penhora, se houver. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas estilares. Ciência ao Ministério Público. P.I. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 26 de novembro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004178-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN PAULINA MALISKA KLEIN (REQUERENTE)

CARMEN APARECIDA MALISKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DESIDÉRIO KLEIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004178-56.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, por estarem 

preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de herdeiras 

maiores e capazes, inexistindo litígio sobre o patrimônio inventariado, 

DEFIRO a conversão do presente feito de INVENTÁRIO para 

ARROLAMENTO SUMÁRIO. Procedam-se as devidas retificações no 

sistema PJe e capa dos autos. Mantenho no encargo de inventariante a 

Sra. CARMEN APARECIDA MALISKA KLEIN, independentemente de termo. 

Destarte, deixo de condicionar o deslinde do presente inventário sob o rito 

de arrolamento sumário à prévia comprovação do adimplemento dos 

tributos, todavia, reputo necessário condicionar a transferência dos bens 

à comprovação do respectivo pagamento ou de isenção pela via 

administrativa, determinando a intimação do fisco após a homologação da 

partilha para lançamento do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes na forma da legislação tributária, a teor da nova 

disposição adotada pelo Código de Processo Civil (art. 659, §2º e 662, 

§2º). 2. Pois bem. Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do ESPÓLIO DE 

VICENTE DESODERIO KLEIN, sendo inventariante CARMEN APARECIDA 

MALISKA KLEIN, ambos devidamente qualificados nos autos. Em análise 

dos autos extrai-se que o mesmo se encontra apto para julgamento. Não 

obstante a dispensabilidade da apuração de questões tributárias no rito de 

arrolamento sumário (art. 659, §2º, do CPC), verifica-se que há nos autos 

certidão negativa de débito federal (ID 14044272), estadual (ID 15857814) 

e municipal (ID 14044275), além da Guia de Informação e Apuração do 

ITCMD (ID 14044279). Constam dos autos as primeiras declarações (ID 

13586513) e plano final de partilha nos moldes legais (ID 14044270). 

Conquanto, impõe-se retificar o plano apresentado, tendo em vista que a 

meeira só será herdeira se o de cujus houver deixado bens particulares, 

do contrário, será apenas meeira, nos termos do art. 1.829, I, do CC. 

Portanto, 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) dos bens inventariados, que lhe 

pertence por direito próprio e não em decorrência de transmissão causa 

mortis, ao passo que a herdeira Evelyn será beneficiada com o 

remanescente (50%). Em face ao exposto, com as ressalvas acima 

epigrafadas, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pelo 

falecido VICENTE DESODERIO KLEIN, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, 

caput e 487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Sem custas eis que as partes militam sob o pálio da 

Assistência Judiciária Gratuita. Sem honorários. Após o trânsito em 

julgado, se nada requerido, expeça-se formal de partilha, conforme 

outrora assinalado. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a 

expedição do quanto necessários aos interessados, abra-se vista à 

Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações 

necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 21 de novembro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008007-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. M. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1008007-79.2017.8.11.0003. REQUERENTE: ROSA MARIA MARTINS 

REQUERIDO: JORDSON RODRIGUES MARTINS DE ALMEIDA Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Curatela ajuizada por ROSA MARIA MARTINS em 

desfavor de JORDSON RODRIGUES MARTINS DE ALMEIDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relata a autora ser genitora do 

requerido, sendo o mesmo portador de atraso de desenvolvimento 

neuropsicomotor em virtude de ser autista com episódios de epilepsia, fato 

que retira do requerido o discernimento necessário para os atos da vida 

cotidiana. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Pela decisão 

vertida no id n. 10283752, foi deferida a curatela provisória, nomeando 

Curadora ao requerido, a requerente Rosa Maria. Em sede de e entrevista 

judicial, procedeu-se à oitiva do requerido, nomeando-se curador especial 

ao mesmo, acaso não fosse ofertada defesa. Na oportunidade, restou 

deferida a dispensa na prova pericial. Aportou aos autos relatório 

psicológico e social. Manifestação do curador especial nomeado através 

da petição vertida no id n. 12879004. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido autoral (Id n. 16040631). É o relatório necessário. 

Decido. A priori, ressalto que retrata o presente feito hipótese de 

julgamento antecipado da lide, uma vez que a questão de fato está 

satisfatoriamente demonstrada não carecendo o deslinde da controvérsia 

de dilação probatória oral. Observa-se dos autos, que merece 

procedência o pedido de interdição do Requerido, pois de acordo com o 

documento médico encartado à exordial, ele é acometida da patologia 

mencionada na exordial, sendo absolutamente incapaz para os atos da 

vida civil, assim, incapaz de gerir sua vida. Além do que, a teor dos 

estudos social e psicológico restou amplamente demonstrado que o 
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requerido não ostenta capacidade de discernimento, necessitando da 

ajuda permanente de terceiros. Neste sentido, entendo pela 

desnecessidade de realização de Audiência de Instrução, posto que as 

provas documentais e periciais são suficientes para o julgamento da 

causa, estando o processo devidamente instruído. Deveras, o 

procedimento de interdição sofreu intensas transformações com a entrada 

em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no 

princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo 

Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de 

ser ‘rotulada’ 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” (STOLZE, Pablo. Estatuto da Pessoa 

com Deficiência e sistema de incapacidade civil. Revista Jus Navegandi, 

Teresina, ano 20, n. 4411, 30 jul.2015). Bem por isso que aquela Lei, em 

seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a 

previsão de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental 

ou física. A partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão 

somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial, constituindo medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 

interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, 

destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a previsão de 

incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que isso, contudo, 

não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, embora agora 

prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir 

transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que ele, 

automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança apontada 

não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não possa vir 

a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a 

possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O 

que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. (REQUIÃO, 

Maurício. Estatuto da Pessoa com Deficiência altera regime civil das 

incapacidades. Revista Consultor Jurídico. 20 de julho de 2015. Disponível 

n a  i n t e r n e t  e m : 

http://www.conjur.com.br/2015-jul-20/estatuto-pessoa-deficiencia-altera-r

egime-incapacidades. Acesso em 03 de fevereiro de 2016). Prossegue 

aquele autor afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas 

no trato da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 

gerou reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque 

a regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte 

do portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os 

demais sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela 

passa a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica, aliada ao estudo realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo 

revela que o interditando não tem condições de gerir seus próprios atos, o 

que justifica, portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos termos 

do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza 

patrimonial e negocial. Com efeito, além do documento médico que 

acompanha a exordial, os relatórios correspondes às avaliação 

psicológica e r. laudo médico evidenciam que o requerido possui 

restrições para atividades da vida diária e está inapto para decidir sobre 

atos da vida civil. A situação de seu quadro de saúde também foi 

constatada por ocasião da entrevista judicial. Isso não implicará, por outro 

lado, declaração de incapacidade civil, não só porque não mais 

remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à 

incapacidade relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 

4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal situação. Postos isso, 

com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter JORDSON 

RODRIGUES MARTINS DE ALMEIDA à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por Rosa Maria 

Martins, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome do interditando. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento do requerido. Sem custas e honorários, ante a gratuidade 

da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

26 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008007-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. M. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1008007-79.2017.8.11.0003. REQUERENTE: ROSA MARIA MARTINS 

REQUERIDO: JORDSON RODRIGUES MARTINS DE ALMEIDA Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Curatela ajuizada por ROSA MARIA MARTINS em 

desfavor de JORDSON RODRIGUES MARTINS DE ALMEIDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relata a autora ser genitora do 

requerido, sendo o mesmo portador de atraso de desenvolvimento 

neuropsicomotor em virtude de ser autista com episódios de epilepsia, fato 

que retira do requerido o discernimento necessário para os atos da vida 

cotidiana. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Pela decisão 

vertida no id n. 10283752, foi deferida a curatela provisória, nomeando 

Curadora ao requerido, a requerente Rosa Maria. Em sede de e entrevista 

judicial, procedeu-se à oitiva do requerido, nomeando-se curador especial 

ao mesmo, acaso não fosse ofertada defesa. Na oportunidade, restou 

deferida a dispensa na prova pericial. Aportou aos autos relatório 

psicológico e social. Manifestação do curador especial nomeado através 

da petição vertida no id n. 12879004. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido autoral (Id n. 16040631). É o relatório necessário. 

Decido. A priori, ressalto que retrata o presente feito hipótese de 

julgamento antecipado da lide, uma vez que a questão de fato está 

satisfatoriamente demonstrada não carecendo o deslinde da controvérsia 

de dilação probatória oral. Observa-se dos autos, que merece 

procedência o pedido de interdição do Requerido, pois de acordo com o 

documento médico encartado à exordial, ele é acometida da patologia 

mencionada na exordial, sendo absolutamente incapaz para os atos da 

vida civil, assim, incapaz de gerir sua vida. Além do que, a teor dos 

estudos social e psicológico restou amplamente demonstrado que o 

requerido não ostenta capacidade de discernimento, necessitando da 

ajuda permanente de terceiros. Neste sentido, entendo pela 

desnecessidade de realização de Audiência de Instrução, posto que as 

provas documentais e periciais são suficientes para o julgamento da 

causa, estando o processo devidamente instruído. Deveras, o 

procedimento de interdição sofreu intensas transformações com a entrada 

em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no 

princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo 
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Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de 

ser ‘rotulada’ 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” (STOLZE, Pablo. Estatuto da Pessoa 

com Deficiência e sistema de incapacidade civil. Revista Jus Navegandi, 

Teresina, ano 20, n. 4411, 30 jul.2015). Bem por isso que aquela Lei, em 

seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a 

previsão de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental 

ou física. A partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão 

somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial, constituindo medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 

interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, 

destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a previsão de 

incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que isso, contudo, 

não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, embora agora 

prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir 

transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que ele, 

automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança apontada 

não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não possa vir 

a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a 

possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O 

que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. (REQUIÃO, 

Maurício. Estatuto da Pessoa com Deficiência altera regime civil das 

incapacidades. Revista Consultor Jurídico. 20 de julho de 2015. Disponível 

n a  i n t e r n e t  e m : 

http://www.conjur.com.br/2015-jul-20/estatuto-pessoa-deficiencia-altera-r

egime-incapacidades. Acesso em 03 de fevereiro de 2016). Prossegue 

aquele autor afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas 

no trato da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 

gerou reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque 

a regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte 

do portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os 

demais sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela 

passa a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica, aliada ao estudo realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo 

revela que o interditando não tem condições de gerir seus próprios atos, o 

que justifica, portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos termos 

do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza 

patrimonial e negocial. Com efeito, além do documento médico que 

acompanha a exordial, os relatórios correspondes às avaliação 

psicológica e r. laudo médico evidenciam que o requerido possui 

restrições para atividades da vida diária e está inapto para decidir sobre 

atos da vida civil. A situação de seu quadro de saúde também foi 

constatada por ocasião da entrevista judicial. Isso não implicará, por outro 

lado, declaração de incapacidade civil, não só porque não mais 

remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à 

incapacidade relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 

4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal situação. Postos isso, 

com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter JORDSON 

RODRIGUES MARTINS DE ALMEIDA à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por Rosa Maria 

Martins, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome do interditando. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento do requerido. Sem custas e honorários, ante a gratuidade 

da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

26 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008007-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. M. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1008007-79.2017.8.11.0003. REQUERENTE: ROSA MARIA MARTINS 

REQUERIDO: JORDSON RODRIGUES MARTINS DE ALMEIDA Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Curatela ajuizada por ROSA MARIA MARTINS em 

desfavor de JORDSON RODRIGUES MARTINS DE ALMEIDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relata a autora ser genitora do 

requerido, sendo o mesmo portador de atraso de desenvolvimento 

neuropsicomotor em virtude de ser autista com episódios de epilepsia, fato 

que retira do requerido o discernimento necessário para os atos da vida 

cotidiana. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Pela decisão 

vertida no id n. 10283752, foi deferida a curatela provisória, nomeando 

Curadora ao requerido, a requerente Rosa Maria. Em sede de e entrevista 

judicial, procedeu-se à oitiva do requerido, nomeando-se curador especial 

ao mesmo, acaso não fosse ofertada defesa. Na oportunidade, restou 

deferida a dispensa na prova pericial. Aportou aos autos relatório 

psicológico e social. Manifestação do curador especial nomeado através 

da petição vertida no id n. 12879004. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido autoral (Id n. 16040631). É o relatório necessário. 

Decido. A priori, ressalto que retrata o presente feito hipótese de 

julgamento antecipado da lide, uma vez que a questão de fato está 

satisfatoriamente demonstrada não carecendo o deslinde da controvérsia 

de dilação probatória oral. Observa-se dos autos, que merece 

procedência o pedido de interdição do Requerido, pois de acordo com o 

documento médico encartado à exordial, ele é acometida da patologia 

mencionada na exordial, sendo absolutamente incapaz para os atos da 

vida civil, assim, incapaz de gerir sua vida. Além do que, a teor dos 

estudos social e psicológico restou amplamente demonstrado que o 

requerido não ostenta capacidade de discernimento, necessitando da 

ajuda permanente de terceiros. Neste sentido, entendo pela 

desnecessidade de realização de Audiência de Instrução, posto que as 

provas documentais e periciais são suficientes para o julgamento da 

causa, estando o processo devidamente instruído. Deveras, o 

procedimento de interdição sofreu intensas transformações com a entrada 

em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no 

princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo 

Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de 

ser ‘rotulada’ 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” (STOLZE, Pablo. Estatuto da Pessoa 

com Deficiência e sistema de incapacidade civil. Revista Jus Navegandi, 

Teresina, ano 20, n. 4411, 30 jul.2015). Bem por isso que aquela Lei, em 
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seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a 

previsão de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental 

ou física. A partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão 

somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial, constituindo medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 

interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, 

destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a previsão de 

incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que isso, contudo, 

não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, embora agora 

prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir 

transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que ele, 

automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança apontada 

não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não possa vir 

a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a 

possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O 

que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. (REQUIÃO, 

Maurício. Estatuto da Pessoa com Deficiência altera regime civil das 

incapacidades. Revista Consultor Jurídico. 20 de julho de 2015. Disponível 

n a  i n t e r n e t  e m : 

http://www.conjur.com.br/2015-jul-20/estatuto-pessoa-deficiencia-altera-r

egime-incapacidades. Acesso em 03 de fevereiro de 2016). Prossegue 

aquele autor afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas 

no trato da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 

gerou reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque 

a regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte 

do portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os 

demais sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela 

passa a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica, aliada ao estudo realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo 

revela que o interditando não tem condições de gerir seus próprios atos, o 

que justifica, portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos termos 

do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza 

patrimonial e negocial. Com efeito, além do documento médico que 

acompanha a exordial, os relatórios correspondes às avaliação 

psicológica e r. laudo médico evidenciam que o requerido possui 

restrições para atividades da vida diária e está inapto para decidir sobre 

atos da vida civil. A situação de seu quadro de saúde também foi 

constatada por ocasião da entrevista judicial. Isso não implicará, por outro 

lado, declaração de incapacidade civil, não só porque não mais 

remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à 

incapacidade relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 

4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal situação. Postos isso, 

com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter JORDSON 

RODRIGUES MARTINS DE ALMEIDA à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por Rosa Maria 

Martins, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome do interditando. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento do requerido. Sem custas e honorários, ante a gratuidade 

da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

26 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001320-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - 604.299.921-49 

(PROCURADOR)

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001320-86.2017.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de ‘AÇÃO DE OFERTA 

DE ALIMENTOS’ proposta por Gilberto Souza de Oliveira em desfavor de 

Karini Oliveira dos Santos, representada por sua genitora Maria Divina 

Moreira dos Santos, ofertando à requerida verba alimentar no importe de 

21,4% (vinte e um vírgula quatro por cento) do salário mínimo. Juntou 

documentos. A requerida apresentou manifestação, via Defensoria 

Pública, vindo a apresentar concordância com o pedido autoral (ID n. 

14999200). O Ministério Público opinou pela procedência do pedido inicial, 

fixando os alimentos em favor da infante Karini Oliveira dos Santos, no 

correspondente a 21,4% (vinte e um vírgula quatro por cento) do salário 

mínimo vigente, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de 

Processo Civil (ID n. 16044113). Relatei o essencial. Fundamento. DECIDO. 

Cuida-se de ‘Ação de Oferecimento de Alimentos’ movida por Gilberto 

Souza de Oliveira em desfavor de Karini Oliveira dos Santos, 

representada por sua genitora Maria Divina Moreira dos Santo., todos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo em síntese, a fixação da 

verba alimentar destinada à menor na importância de 21,4% do salário 

mínimo nacional. A representante legal da criança manifestou-se através 

da petição vertida no ID n. 14999200, anuindo com a pretensão autoral. 

Destarte, infere-se que a demandada reconheceu a procedência do 

pedido de oferecimento de alimentos, sendo certo que 'o reconhecimento 

jurídico do pedido acarreta a automática procedência do pedido, 

constituindo-se em circunstância limitadora do livre convencimento do juiz' 

(NERY, N. J. e R. M., Código de Processo Civil Comentado, 9ª edição, 

Editora RT, página 447). E, como bem expressa o Prof. Antonio Carlos 

Marcato, 'se o réu admite a procedência do pedido, o juiz profere simples 

sentença homologatória dessa manifestação e exara o comando 

postulado pelo autor na exordial. Não há, aqui, o julgamento do pedido, 

mas mera homologação da vontade do réu. O magistrado, nesse caso, 

fica dispensado de analisar as diversas questões que possam ter sido 

colocadas, já que, desaparecido o litígio, não há razão para fazê-lo' 

(Código de Processo Civil Interpretado, Editora Atlas, página 782). 

Ademais, preceitua o artigo 1.694 e seu § 1.º do Código Civil que “podem 

os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os 

alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 

condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação. § 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” O 

ilustre mestre YUSSEF SAID CAHALI, referindo-se à obrigação alimentar 

decorrente de parentesco diz que “a obrigação de alimentos fundada no 

‘jus sanguinis’ repousa sobre o vínculo de solidariedade que une os 

membros do agrupamento familiar e sobre a comunidade de interesse, 

impondo aos que pertencem ao mesmo grupo o dever recíproco de 

socorro.” (In “Dos Alimentos”, 3.ª ed., Ed. RT., pág. 700). Do princípio 

acima transcrito, colhem-se dois requisitos para que surja a obrigação de 

prestar alimentos em caso de parentesco, a saber: a) a prova do 

parentesco; b) o binômio necessidade/possibilidade. A relação de 

parentesco está comprovada, ante a certidão de nascimento encartada à 

exordial. Já no que tange ao binômio necessidade-possibilidade, o filho tem 

suas necessidades presumidas ante a menoridade do mesmo, bem como 
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restou evidenciada a capacidade do genitor, tendo a parte autora anuído 

com a fixação da verba alimentar no patamar ofertado, conforme consta 

da peça defensiva. Assim, entendo que a fixação da pensão alimentícia 

em prol da filha no importe de 21,4 % do salário mínimo nacional está em 

sintonia aos elementos constantes dos autos. Pelo exposto, para que 

surtam os jurídicos efeitos, HOMOLOGO o reconhecimento do requerido 

acerca da procedência do pedido do autor para o fim de fixar a obrigação 

alimentar do genitor Gilberto Souza Oliveira em favor da filha menor Karini 

Oliveira dos Santos, no importe de 21,4 % do salário mínimo nacional, a 

qual deverá ser paga mediante depósito em conta bancária da 

representante legal da criança, até o dia 10 de cada mês, pelos motivos 

alhures mencionados, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, sobretudo 

considerando a natureza da demanda, de baixa complexidade. 

Ressalte-se que a exigibilidade das referidas verbas ficará suspensa 

enquanto perdurar a impossibilidade da demandada em adimpli-las, nos 

termos do art. 98, §3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça que ora defiro 

à r. parte. Transitada em julgado, certifique-se, procedendo-se ao 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Publique-se, intimem-se, 

notifique-se e cumpra-se. Rondonópolis, 26 de novembro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003672-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003672-80.2018.8.11.0003 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS, movida por B. E. P. L. representado por sua genitora em face 

de E. L. da S., todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Em derradeira manifestação, a parte exequente 

pugnou pela extinção do feito ante ao pagamento das parcelas alimentícias 

em atraso ora executadas. É o relatório. Decido. Tendo em vista a quitação 

perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente Execução de Alimentos, em 

relação às parcelas em atraso ora executadas, em consonância com o 

disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do NCPC. Sem custas e 

honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente deferida. 

Concedo em favor do executado os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Dê-se baixa na penhora, se houver. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares. Ciência ao Ministério 

Público. P.I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 26 de novembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003070-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0007206A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MORAES JUNIOR (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARCIO VINICIUS RIBEIRO DE MORAES (HERDEIRO)

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0007206A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

FATIMA SOLANGE DE ALMEIDA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003070-26.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, por estarem 

preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de herdeiros 

maiores e capazes, inexistindo litígio sobre o patrimônio inventariado e, 

estando todos representados pelo mesmo causídico, converto o presente 

feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO SUMÁRIO. Procedam-se as 

devidas retificações no sistema Apolo e capa dos autos. Mantenho no 

encargo de inventariante o Sr. MARCIO VINICIUS RIBEIRO DE MORAES, 

independentemente de termo. 2. Pois bem. Trata-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO DE GUSTAVO MORAES JUNIOR, sendo 

inventariante MARCIO VINICIUS RIBEIRO DE MORAES e OUTROS, todos 

devidamente qualificados nos autos. Não obstante a dispensabilidade da 

apuração de questões tributárias no rito de arrolamento sumário (art. 659, 

§2º, do CPC), verifica-se que há nos autos as certidões negativas de 

débito federal (ID 7964352), estadual (expedida pela PGE – ID 10152992) e 

municipal (ID 7964352), Guia de Informação e Apuração de ITCD 

acompanhada do comprovante de recolhimento do tributo (IDs 10152997 e 

10153002). Constam dos autos as primeiras declarações (ID 7963932) e 

plano final de partilha (ID 15781575), nos moldes legais. Com efeito, 

verifico que as partes obtiveram alvará judicial para alienação da 

totalidade dos semoventes pertencentes ao espólio nos autos de nº. 

1003070-26.2017.8.11.0003, assim como do veículo S10, no bojo do feito 

nº 1010327-05.2017.8.11.0003, remanescendo à partilha o imóvel 

residencial sob RGI nº. 6.325 e dívidas do falecido, porquanto o veículo 

Ford Fiesta fora alienado dias antes do passamento do autor da herança 

(ID 9564744). Adiante, os sucessores apresentaram escritura pública de 

direitos hereditários firmada em prol da meeira (ID 15781580), além de 

disciplinarem a forma de pagamento dos débitos pertencentes ao espólio 

de forma amigável, consoante esboço de partilha outrora apresentado. Em 

face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pelo 

falecido GUSTAVO MORAES JUNIOR, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, 

caput e 487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Diante do recolhimento de custas no feito de nº. 

1007699-43.2017.8.11.0003 e, do diminuto patrimônio remanescente à 

partilha em favor dos herdeiros, DEFIRO às partes os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC. Sem 

honorários ante a ausência de contenciosidade. Após o trânsito em 

julgado, se nada requerido, expeça-se carta de adjudicação concernente 

ao imóvel sob RGI nº. 6.325 em favor da companheira supérstite Fatima 

Solange de Almeida, garantindo-se, em todo caso, o pagamento das 

dívidas existentes em nome do falecido. Ressalto, ademais, que 

previamente a transmissão efetiva do aludido patrimônio perante o SRI 

competente, as partes interessadas deverão providenciar a regularização 

da restrição gravada na r. matrícula (ID 7963973), sobretudo visando o 

escorreito recolhimento dos débitos porventura pendentes de recolhimento 

pelo espólio. Por fim, aguarde-se a prestação de contas determinada no 

feito de alvará sob numeração única 1003070-26.2017.8.11.0003 (ID 

10366507), a ser apresentada nestes autos, no lapso de 30 (trinta) dias, 

notadamente diante do escoamento do prazo assinalado naquela 

demanda. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do 

quanto necessário aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. 

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se e 

cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000248-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. D. S. (AUTOR(A))

C. V. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. I. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000248-64.2017.8.11.0003 Vistos. CINTHIA VIVIANE SANTOS VIEIRA 

ingressou inicialmente com AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS COM 
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PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face de GABRIEL INES 

MOREIRA, também bem qualificado nos autos. Juntou documentos. 

Presentes os requisitos legais, os alimentos gravídicos foram arbitrados 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, na mesma ocasião, 

determinou-se a citação do requerido. Após inexitosas tentativas de 

localização do demandado, a sua citação restou frutífera (ID 8208818), 

tendo comparecido à solenidade conciliatória aprazada, oportunidade em 

que ajustou com a demandante acerca da realização do exame pericial de 

DNA para fins de averiguação da paternidade (ID 9437728). Aportou-se 

aos autos o resultado do DNA dando conta da paternidade atribuída ao 

demandado (ID 10252322). O decisum de ID 10740594 converteu o 

presente feito em Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos, 

revertendo em favor do menor N. G. dos S. os alimentos fixados na 

decisão constante do ID 4642457. Houve tratativa de acordo entre as 

partes no concernente ao reconhecimento voluntário da paternidade, 

tendo sido estipulado quanto ao nome do menor e acréscimo patronímico 

paterno, conforme disposições de ID 12096537. O demandado contestou a 

ação (ID 12332647), oportunidade em que pugna pela fixação da verba 

alimentar no quantum equivalente a 15% (quinze por cento) do salário 

mínimo. Réplica autoral rechaçando os argumentos tecidos em sede de 

defesa (ID 13358251). Após requerimento, este juízo homologou o 

ajustado entre as partes quanto ao reconhecimento da paternidade feito 

de forma livre e espontânea pelo demandado (ID 14593948). Instados a 

especificarem as provas a serem produzidas, o demandado quedou-se 

inerte e parte autora manifestou-se junto ao ID 16130480. Em parecer, a 

representante do Ministério Público opina pela parcial procedência do 

pedido autoral, condenando o demandado ao pagamento de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente no país (ID 16627802). É o relatório. 

Decido. Cuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por N. G. dos S. M., 

representado por sua genitora, Sra. CINTHIA VIVIANE SANTOS VIEIRA em 

desfavor de GABRIEL INES MOREIRA, todos bem qualificado nos autos. 

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. O feito encontra-se 

maduro e pronto para julgamento, mesmo porque a prova oral em nada 

contribuiria. Ademais, o autor aduziu não ter outras provas a produzir. 

Pois bem. Incontestável a obrigação alimentar do demandado, inerente ao 

exercício do poder familiar, consoante disposições insertas no artigo 

1.634 do Código Civil. Imperioso ressaltar que os pais têm o poder familiar, 

sendo poder-dever dos mesmos, em igualdade de condições, assistir e 

educar os filhos menores, o que é consentâneo do artigo 229 da 

Constituição Federal Brasileira, podendo o descumprimento desse 

poder-dever caracterizar os crimes de abandono material, moral e 

intelectual (CP, art. 244 a 246), além de ensejar a suspensão e extinção do 

poder familiar (CC, arts. 1.634, 1637 e 1638). Esse dever imposto aos pais 

também vem disciplinado no artigo 22 da Lei 8.069/90, senão vejamos, in 

verbis: “Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e 

educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no interesse destes, a 

obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. Assim, 

mesmo que as condições pessoais e econômicas do genitor sejam 

limitadas, ainda assim encontra-se obrigado a contribuir para a 

manutenção do filho, dentro de suas possibilidades. No que tange às 

necessidades da parte autora, criança com um ano e nove meses de 

idade, é de se presumir, sejam as normais de pessoas em sua faixa etária 

(alimentação, vestuário, saúde, higiene, transporte, lazer, etc), por não 

haver evidências outras que levem a concluir que tenha uma necessidade 

especial ou qualificada de alimentos. Entretanto, inexiste comprovação dos 

rendimentos do demandado. É bem verdade de que o dever de sustento 

incumbe a ambos os pais, todavia a genitora do requerente faz crer 

possuir situação financeira difícil. Desta forma, os alimentos devem ser 

fixados de maneira a satisfazer as necessidades básicas do menor e de 

modo a não onerar em demasia o requerido. Assim, em atenção ao binômio 

necessidade-possibilidade, a verba alimentícia deve ser fixada em 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, sobretudo porque este 

patamar não é, em si, demasiado ao fim que se destina, não se revelando 

excessivo no caso concreto. Ilustro: ‘APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

ALIMENTANTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS ACERCA DE SUAS POSSIBILIDADES. O alimentante está em 

lugar incerto e não sabido, foi citado por edital e defendido por curadora 

especial. Essa circunstância não impede a fixação de alimentos. Contudo, 

o quantum a ser fixado deve considerar este fato. Sendo o salário mínimo 

o valor constitucionalmente destinado ao trabalhador adulto, e sendo de 

30% sobre os rendimentos do alimentante o percentual médio que esta 

Corte tem fixado a título de alimentos, é neste percentual (30% sobre o 

salário mínimo) que deve ser fixado valor da obrigação. DERAM 

PROVIMENTO.’ (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70007034481, OITAVA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: DES. RUI PORTANOVA, 

JULGADO EM 23/10/2003). ‘APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHA 

ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. REVELIA. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. NÃO REQUERIMENTO PELO RÉU REVEL. EXIGIBILIDADE DOS 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. O alimentante, devidamente citado, deixou de 

apresentar defesa, sofrendo, por isso, os efeitos da revelia - presunção 

de veracidade dos fatos alegados na inicial. Tal circunstância, entretanto, 

não conduz ao acolhimento integral da pretensão inicial no que se refere 

ao quantum da obrigação, nada justificando a majoração do encargo em 

sede recursal, considerando que o valor fixado na origem em percentual 

sobre o salário mínimo nacional é razoável e compatível com o usualmente 

adotado em ações semelhantes. Tratando-se o vencido de réu revel, que 

sequer nomeou representante nos autos, são exigíveis os ônus 

decorrentes da sua sucumbência, porquanto inexistente pedido formulado 

nos autos para a concessão da gratuidade judiciária em seu favor. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO.’ (Apelação Cível Nº 70056250624, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 18/12/2013). ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. REVELIA. 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO ÀS POSSIBILIDADES DO 

ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTIGOS 1.695 E 1.699 

DO CÓDIGO CIVIL. Ausente comprovação de pressuposto necessário à 

majoração dos alimentos fixados, de ser mantida a verba alimentar fixada 

na sentença, que se mostra razoável. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.’ 

(Apelação Cível Nº 70057391674, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 18/12/2013). ‘APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIMENTOS PARA FILHA MENOR DE IDADE. FIXAÇÃO. BINÔMIO 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADES. REVELIA. A necessidade da filha menor 

de idade é presumida, mas compete a ambos os genitores lhe prestar 

assistência. A revelia do alimentante não acarreta, por si, ao provimento 

integral do pedido da alimentada. Os alimentos são fixados a partir do 

binômio alimentar. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.’ (Apelação 

Cível Nº 70052665700, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 07/02/2013). Ainda, necessário 

consignar que o critério mais seguro e equilibrado para a definição do 

encargo é o da vinculação ao salário mínimo. Dessa maneira, fica 

garantido o reajuste dos alimentos anualmente e em caso de eventual 

inadimplência resta facilitada a busca da tutela executória, afastando-se 

discussões acerca do quantum o genitor realmente perceberia 

mensalmente. Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para 

condenar o requerido ao pagamento de verba alimentícia no percentual de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no país. É de se ressaltar 

que, se porventura, o requerido se sentir impossibilitado de pagar este 

valor, pode requerer a revisão oportuno tempore. Sem custas ante a 

gratuidade da Justiça. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as devidas baixas. Intimem-se e Notifique-se. Às 

providências Rondonópolis-MT, 27 de novembro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003989-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. D. S. (REQUERENTE)

G. D. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1003989-78.2018.8.11.0003. REQUERENTES: PAULO ROBERTO DA SILVA 

e GISELI DOMINGOS LANDIM DA SILVA VISTOS. PAULO ROBERTO DA 

SILVA e GISELI DOMINGOS LANDIM DA SILVA, devidamente qualificados 

e representados, propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

Destacam que contraíram núpcias em 12/03/2004, sob o regime de 

comunhão universal de bens, sendo que dessa união advieram três filhos, 

inexistindo bens ou dividas a serem partilhadas. Ajustaram também que a 

guarda dos três filhos menores será exercida pela genitora, 

resguardando-se o direito de convivência paterna, conforme 

peculiaridades constantes do termo de audiência. Com relação à verba 
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alimentar destinada à prole em comum, pactuaram que o genitor arcará 

com o valor mensal equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), reajustado 

conforme índice do salário mínimo nacional, acrescido de vale alimentação. 

A divorcianda pretende voltar a utilizar o nome de solteira. Pugnam pela 

procedência do pedido para que seja decretado o divórcio do casal. 

Juntam documentos. O Ministério Público manifestou-se pela homologação 

do acordo. É o relatório. Decido. O acordo está encartado aos autos, 

constando-se o teor de suas avenças. Levando-se em consideração que 

a transação realizada entre as partes preserva os interesses dos 

menores, tendo respeitado o binômio possibilidade/necessidade, insculpido 

no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, sua homologação é medida que de 

rigor se impõe. Ainda, insta salientar, por oportuno, que o deferimento da 

guarda conforme acordaram, não faz coisa julgada material, eis que 

havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma ser revista no 

interesse da criança, consoante se infere pelo disposto no artigo 35 da Lei 

nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Por fim , o pedido satisfaz às exigências 

do art. 226, § 6º da Constituição Federal. Em face ao exposto: a) JULGO 

PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal. b) HOMOLOGO, 

com fundamento no artigo 487, III, 'b' do C.P.C., o acordo tal qual o 

celebrado na inicial, com relação à guarda da prole em comum, direito de 

convivência paterna e verba alimentar destinada a prole em comum. Isento 

de custas ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários. Expeça-se o 

competente mandado de averbação, com as cautelas de praxe, 

assinalando-se que a divorcianda voltará a utilizar o nome de solteira. 

Expeça-se também termo de guarda em favor da genitora, a ser subscrito 

no prazo de cinco dias, a contar da publicação da presente. OFICIE-SE ao 

órgão empregador, conforme pleito constante da minuta do acordo, 

devendo a parte autora informar os dados aptos à expedição, no prazo de 

cinco dias. Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. P. I. Rondonópolis, 28 de novembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008613-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008613-10.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por 

NORBERTO ROCHA DA SILVA, em desfavor de LUIZ CARLOS ROCHA DA 

SILVA, ambas devidamente qualificadas nos autos. Relata o autor que o 

interditando é seu irmão, sendo que o mesmo encontra-se impossibilitado 

para o exercício de qualquer atividade de seu cotidiano, em razão de ser 

acometido de 'sequela incapacitante de trauma cranioencefálico', 

mostrando-se incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Pela decisão inaugural, foi deferida a curatela 

provisória, nomeando Curador ao requerido o autor. Estudo social e 

psicológico encartado aos autos (ID nº 1253285 e 12647743). Em sede de 

audiência de entrevista designada por este juízo, restou prejudicada a 

oitiva do interditando, ante a dificuldade na comunicação, ocasião em que 

nomeou-se curador especial ao mesmo, caso não fosse ofertada defesa, 

bem como dispensou-se a realização de perícia médica. Manifestação do 

curador especial nomeado no ID nº 12873534. Em parecer, a 

representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido 

inicial. Feito concluso. É a síntese. Decido. O procedimento de interdição 

sofreu intensas transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 

13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com 

que a pessoa com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ 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”. Bem por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi 

extirpado do ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A partir disso, 

estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). 

MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo 

jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas 

destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente ao 

descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que o interditando Luiz Carlos não tem 

condições de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua 

submissão aos termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 

13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. 

Com efeito, além do documento médico que acompanha a exordial, o 

estudo social realizado com o interditando Luiz Carlos R. da Silva 

evidencia que este possui restrições para atividades da vida diária e está 

inapto para decidir sobre atos da vida civil, o que se presume, também, da 

impossibilidade de comunicação por parte do requerido em sede de 

audiência de entrevista. Isso não implicará, por outro lado, declaração de 

incapacidade civil, não só porque não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade relativa por 

impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há nos autos 

elemento que demonstre tal situação. Posto isso, em sintonia ao parecer 

ministerial, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter LUIZ CARLOS ROCHA DA SILVA à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por NORBERTO 

ROCHA DA SILVA, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos 

de sua gestão, ficando advertido de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome do interditando 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento da requerida. Sem custas e honorários ante à 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 
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Rondonópolis-MT, 24 de novembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008613-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008613-10.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por 

NORBERTO ROCHA DA SILVA, em desfavor de LUIZ CARLOS ROCHA DA 

SILVA, ambas devidamente qualificadas nos autos. Relata o autor que o 

interditando é seu irmão, sendo que o mesmo encontra-se impossibilitado 

para o exercício de qualquer atividade de seu cotidiano, em razão de ser 

acometido de 'sequela incapacitante de trauma cranioencefálico', 

mostrando-se incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Pela decisão inaugural, foi deferida a curatela 

provisória, nomeando Curador ao requerido o autor. Estudo social e 

psicológico encartado aos autos (ID nº 1253285 e 12647743). Em sede de 

audiência de entrevista designada por este juízo, restou prejudicada a 

oitiva do interditando, ante a dificuldade na comunicação, ocasião em que 

nomeou-se curador especial ao mesmo, caso não fosse ofertada defesa, 

bem como dispensou-se a realização de perícia médica. Manifestação do 

curador especial nomeado no ID nº 12873534. Em parecer, a 

representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido 

inicial. Feito concluso. É a síntese. Decido. O procedimento de interdição 

sofreu intensas transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 

13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com 

que a pessoa com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ 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”. Bem por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi 

extirpado do ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A partir disso, 

estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). 

MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo 

jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas 

destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente ao 

descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que o interditando Luiz Carlos não tem 

condições de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua 

submissão aos termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 

13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. 

Com efeito, além do documento médico que acompanha a exordial, o 

estudo social realizado com o interditando Luiz Carlos R. da Silva 

evidencia que este possui restrições para atividades da vida diária e está 

inapto para decidir sobre atos da vida civil, o que se presume, também, da 

impossibilidade de comunicação por parte do requerido em sede de 

audiência de entrevista. Isso não implicará, por outro lado, declaração de 

incapacidade civil, não só porque não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade relativa por 

impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há nos autos 

elemento que demonstre tal situação. Posto isso, em sintonia ao parecer 

ministerial, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter LUIZ CARLOS ROCHA DA SILVA à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por NORBERTO 

ROCHA DA SILVA, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos 

de sua gestão, ficando advertido de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome do interditando 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento da requerida. Sem custas e honorários ante à 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 24 de novembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006280-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. F. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1006280-85.2017.8.11.0003. REQUERENTE: VITORIA SEIZES CARVALHO 

REQUERIDO: MARIA JOSE FRANCISCO PEIXOTO Vistos etc., Cuida-se de 

ação de curatela ajuizada por VITORIA SEIZES CARVALHO em desfavor 

de MARIA JOSE FRANCISCO PEIXOTO, ambas devidamente qualificados 

nos autos. Relata a autora ser filha da requerida, sendo que a mesma está 

com impossibilidade de locomoção em virtude de ter suportado a 

amputação das pernas, bem como por apresentar quadro de cegueira, 

sendo acometida de hipertensão essencial, glaucoma e retinopatia 

diabética, estando impossibilitada de efetivar o exercício de qualquer 

atividade de seu cotidiano, mostrando-se incapaz de praticar atos de toda 

natureza, dispensando a ela todos os cuidados necessários porquanto 

encontra-se impossibilitada a vida civil. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Por força da decisão inicial, foi deferida a curatela provisória, 

nomeando Curadora a interditanda, a autora (id n. 9915094). Em sede de 

audiência de entrevista designada por este juízo, procedeu-se à oitiva da 

interditanda, ocasião em que procedeu-se a dispensa da realização da 
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perícia, bem como nomeou-se curador especial em favor da requerida, 

caso não fosse ofertada defesa. Estudo social e psicológico encartado 

aos autos (ids n. 115965551 e 12147987). Manifestação do curador 

especial nomeado (id n. 12726136). Instada a manifestar-se, a douta 

representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido 

inicial, nomeando-se curador em favor da requerida (id n. 16521382). É a 

síntese. Decido. Inicialmente, considerando a entrevista realizada, bem 

como os laudos social e psicológico, este Juízo constatou que a 

enfermidade que acomete a interditanda restou suficientemente 

demonstrada, não reunindo condições para a prática de qualquer ato da 

vida civil, reputando desnecessária realização de pericia técnica com o 

fito de efetuar a avaliação médica da requerida. Assim, não obstante a 

perícia, em princípio, seja imprescindível para o decreto da interdição, há 

de se ponderar que se a interditanda apresentou-se visivelmente como 

pessoa incapaz durante o interrogatório e os estudos realizados no 

decorrer do feito, exigir a prova técnica por simples exigência formal, seria 

mergulhar nas lodosas águas do formalismo exacerbado. Ademais, não se 

pode olvidar que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, 

dispensá-lo sempre que entender que os elementos constantes dos autos 

são suficientes à formação do seu convencimento, a teor do que dispõe o 

artigo 472 do CPC, máxime quando sua realização em nada contribuirá 

para a comprovação da incapacidade da interditanda, a qual restou 

demonstrada quando da audiência de interrogatório, bem como, pelos 

documentos carreados aos autos. No mesmo sentido é o posicionamento 

adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E 

PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. NÃO 

REALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas 

instâncias ordinárias que o interditando, por absoluta incapacidade, não 

tem condições de gerir sua vida social, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de provas, inclusive o interrogatório de 

que trata o art. 1181 do Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA 

em juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ 

- Quarta Turma; REsp. nº 253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; 

j. 16/03/2004) Destarte, considerando que a finalidade da perícia prevista 

no artigo 753 do Código de Processo Civil é demonstrar a incapacidade da 

interditanda e esta restou comprovada durante o interrogatório e a 

realização do estudo psicossocial, a obrigatoriedade do exame médico 

pericial há de ser mitigada, seja em atenção ao princípio do livre 

convencimento do juiz, seja em face do princípio da instrumentalidade das 

formas e razoável duração do processo, erigida a categoria de direito 

fundamental (art. 5.º, inciso LXXVII da CRFB/88) a partir da Emenda 

Constitucional n.º 45/2004, razão pela qual ratifico a dispensa na 

realização da prova pericial. Doravante, o procedimento de interdição 

sofreu intensas transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 

13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com 

que a pessoa com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ 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”. Bem por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi 

extirpado do ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A partir disso, 

estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). 

MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo 

jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas 

destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente ao 

descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que a interditanda não tem condições 

de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, além do 

documento médico que acompanha a exordial, o estudo psicológico 

realizado com a interditanda, bem como a entrevista presidida por esta 

magistrada, evidencia que este possui restrições para atividades da vida 

diária e está inapto para decidir sobre atos da vida civil. Isso não implicará, 

por outro lado, declaração de incapacidade civil, não só porque não mais 

remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à 

incapacidade relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 

4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal situação. Postos isso, 

com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter MARIA JOSE 

FRANCISCO PEIXOTO a curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por VITÓRIA SEIZES 

CARVALHO, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de 

sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento da requerida. Sem custas e honorários ante à gratuidade 

da justiça precedentemente deferida. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 25 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006280-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. F. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1006280-85.2017.8.11.0003. REQUERENTE: VITORIA SEIZES CARVALHO 

REQUERIDO: MARIA JOSE FRANCISCO PEIXOTO Vistos etc., Cuida-se de 

ação de curatela ajuizada por VITORIA SEIZES CARVALHO em desfavor 

de MARIA JOSE FRANCISCO PEIXOTO, ambas devidamente qualificados 

nos autos. Relata a autora ser filha da requerida, sendo que a mesma está 
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com impossibilidade de locomoção em virtude de ter suportado a 

amputação das pernas, bem como por apresentar quadro de cegueira, 

sendo acometida de hipertensão essencial, glaucoma e retinopatia 

diabética, estando impossibilitada de efetivar o exercício de qualquer 

atividade de seu cotidiano, mostrando-se incapaz de praticar atos de toda 

natureza, dispensando a ela todos os cuidados necessários porquanto 

encontra-se impossibilitada a vida civil. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Por força da decisão inicial, foi deferida a curatela provisória, 

nomeando Curadora a interditanda, a autora (id n. 9915094). Em sede de 

audiência de entrevista designada por este juízo, procedeu-se à oitiva da 

interditanda, ocasião em que procedeu-se a dispensa da realização da 

perícia, bem como nomeou-se curador especial em favor da requerida, 

caso não fosse ofertada defesa. Estudo social e psicológico encartado 

aos autos (ids n. 115965551 e 12147987). Manifestação do curador 

especial nomeado (id n. 12726136). Instada a manifestar-se, a douta 

representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido 

inicial, nomeando-se curador em favor da requerida (id n. 16521382). É a 

síntese. Decido. Inicialmente, considerando a entrevista realizada, bem 

como os laudos social e psicológico, este Juízo constatou que a 

enfermidade que acomete a interditanda restou suficientemente 

demonstrada, não reunindo condições para a prática de qualquer ato da 

vida civil, reputando desnecessária realização de pericia técnica com o 

fito de efetuar a avaliação médica da requerida. Assim, não obstante a 

perícia, em princípio, seja imprescindível para o decreto da interdição, há 

de se ponderar que se a interditanda apresentou-se visivelmente como 

pessoa incapaz durante o interrogatório e os estudos realizados no 

decorrer do feito, exigir a prova técnica por simples exigência formal, seria 

mergulhar nas lodosas águas do formalismo exacerbado. Ademais, não se 

pode olvidar que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, 

dispensá-lo sempre que entender que os elementos constantes dos autos 

são suficientes à formação do seu convencimento, a teor do que dispõe o 

artigo 472 do CPC, máxime quando sua realização em nada contribuirá 

para a comprovação da incapacidade da interditanda, a qual restou 

demonstrada quando da audiência de interrogatório, bem como, pelos 

documentos carreados aos autos. No mesmo sentido é o posicionamento 

adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E 

PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. NÃO 

REALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas 

instâncias ordinárias que o interditando, por absoluta incapacidade, não 

tem condições de gerir sua vida social, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de provas, inclusive o interrogatório de 

que trata o art. 1181 do Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA 

em juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ 

- Quarta Turma; REsp. nº 253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; 

j. 16/03/2004) Destarte, considerando que a finalidade da perícia prevista 

no artigo 753 do Código de Processo Civil é demonstrar a incapacidade da 

interditanda e esta restou comprovada durante o interrogatório e a 

realização do estudo psicossocial, a obrigatoriedade do exame médico 

pericial há de ser mitigada, seja em atenção ao princípio do livre 

convencimento do juiz, seja em face do princípio da instrumentalidade das 

formas e razoável duração do processo, erigida a categoria de direito 

fundamental (art. 5.º, inciso LXXVII da CRFB/88) a partir da Emenda 

Constitucional n.º 45/2004, razão pela qual ratifico a dispensa na 

realização da prova pericial. Doravante, o procedimento de interdição 

sofreu intensas transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 

13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com 

que a pessoa com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ 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”. Bem por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi 

extirpado do ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A partir disso, 

estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). 

MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo 

jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas 

destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente ao 

descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que a interditanda não tem condições 

de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, além do 

documento médico que acompanha a exordial, o estudo psicológico 

realizado com a interditanda, bem como a entrevista presidida por esta 

magistrada, evidencia que este possui restrições para atividades da vida 

diária e está inapto para decidir sobre atos da vida civil. Isso não implicará, 

por outro lado, declaração de incapacidade civil, não só porque não mais 

remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à 

incapacidade relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 

4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal situação. Postos isso, 

com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter MARIA JOSE 

FRANCISCO PEIXOTO a curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por VITÓRIA SEIZES 

CARVALHO, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de 

sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento da requerida. Sem custas e honorários ante à gratuidade 

da justiça precedentemente deferida. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 25 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito
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J. X. D. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1002962-94.2017.8.11.0003. REQUERENTE: HELENITA NERY XAVIER 

REQUERIDO: JANUARIO XAVIER DE SOUZA FILHO Vistos etc. Cuida-se de 

Ação de Curatela ajuizada por HELENITA NERY XAVIER em desfavor de 

JANUÁRIO XAVIER DE SOUZA FILHO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Relata a autora ser genitora do requerido, sendo o mesmo 

portador de transtornos comportamentais de ordem psiquiátrica, fato que 

retira do requerido o discernimento necessário para os atos da vida 

cotidiana. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Pela decisão 

vertida no id n. 7079921, foi deferida a curatela provisória, nomeando 

Curadora à requerida, a requerente Helenita Nery Xavier de Souza Filho. 

Em sede de e entrevista judicial, procedeu-se à oitiva do requerido, 

nomeando-se curador especial ao mesmo, acaso não fosse ofertada 

defesa. Aportou aos autos relatório psicológico e social. Manifestação do 

curador especial nomeado através da petição vertida no id n. 10162575. O 

laudo pericial aportou aos autos (id n. 14608697). O Ministério Público 

opinou pela procedência do pedido autoral (Id 16440658). É o relatório 

necessário. Decido. A priori, ressalto que retrata o presente feito hipótese 

de julgamento antecipado da lide, uma vez que a questão de fato está 

satisfatoriamente demonstrada não carecendo o deslinde da controvérsia 

de dilação probatória oral. Observa-se dos autos, que merece 

procedência o pedido de interdição do Requerido, pois de acordo com o 

referido laudo pericial, ele é acometida da patologia mencionada na 

exordial, sendo absolutamente incapaz para os atos da vida civil, assim, 

incapaz de gerir sua vida. Além do que, a teor do laudo constante dos 

autos (id n. 9108089) restou amplamente demonstrado que o requerido 

não tem capacidade de discernimento, sendo acometido de doença 

incurável, necessitando da ajuda de terceiros. Neste sentido, entendo pela 

desnecessidade de realização de Audiência de Instrução, posto que as 

provas documentais e periciais são suficientes para o julgamento da 

causa, estando o processo devidamente instruído. Deveras, o 

procedimento de interdição sofreu intensas transformações com a entrada 

em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no 

princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo 

Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de 

ser ‘rotulada’ 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” (STOLZE, Pablo. Estatuto da Pessoa 

com Deficiência e sistema de incapacidade civil. Revista Jus Navegandi, 

Teresina, ano 20, n. 4411, 30 jul.2015). Bem por isso que aquela Lei, em 

seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a 

previsão de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental 

ou física. A partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão 

somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial, constituindo medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 

interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, 

destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a previsão de 

incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que isso, contudo, 

não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, embora agora 

prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir 

transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que ele, 

automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança apontada 

não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não possa vir 

a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a 

possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O 

que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. (REQUIÃO, 

Maurício. Estatuto da Pessoa com Deficiência altera regime civil das 

incapacidades. Revista Consultor Jurídico. 20 de julho de 2015. Disponível 

n a  i n t e r n e t  e m : 

http://www.conjur.com.br/2015-jul-20/estatuto-pessoa-deficiencia-altera-r

egime-incapacidades. Acesso em 03 de fevereiro de 2016). Prossegue 

aquele autor afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas 

no trato da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 

gerou reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque 

a regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte 

do portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os 

demais sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela 

passa a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que o interditando não tem condições 

de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, além do 

documento médico que acompanha a exordial, os relatórios correspondes 

às avaliação psicológica e r. laudo médico evidenciam que o requerido 

possui restrições para atividades da vida diária e está inapta para decidir 

sobre atos da vida civil, o que se presume, também, do benefício 

assistencial por incapacidade a que faz jus. A situação de seu quadro de 

saúde também foi constatada por ocasião da entrevista judicial. Isso não 

implicará, por outro lado, declaração de incapacidade civil, não só porque 

não mais remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, 

quanto à incapacidade relativa por impossibilidade de expressão da 

vontade (art. 4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal 

situação. Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter Januário Xavier de Souza Filho à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por Helenita Nery 

Xavier, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome do interditando. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento do requerido. No mais, a teor dos honorários fixados em 

sede de audiência de extrevista, deverá a serventia expedir a certidão 

respectiva, com as cautelas de praxe. Sem custas e honorários, ante a 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 25 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito
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etc., Cuida-se de ação de interdição ajuizada por Maria dos Prazeres 

Bezerra da Silva em desfavor de Santiago Bezerra da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relata a autora ser filha do requerido, 

sendo que o mesmo está acamado em virtude de ter suportado um 

acidente vasculhar celebral, dispensando ao mesmo todos os cuidados 

necessários porquanto encontra-se impossibilitado para o exercício de 

qualquer atividade de seu cotidiano, mostrando-se incapaz de praticar 

atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Por 

força da decisão inicial, foi deferida a curatela provisória, nomeando 

Curadora ao interditando, a autora (id 13232298). Em sede de audiência de 

entrevista designada por este juízo, realizada in loco, procedeu-se à 

tentativa de oitiva do interditando, bem como nomeou-se curador especial 

ao mesmo, caso não fosse ofertada defesa. Estudo social e psicológico 

encartado aos autos. Por força da decisão vertida no id n. 14531322 este 

juízo veio a dispensar a realização de prova pericial. Manifestação do 

curador especial nomeado (id n. 14943286). Instada a manifestar-se, a 

douta representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do 

pedido inicial, nomeando-se curador ao requerido (id n. 16521364). É a 

síntese. Decido. Inicialmente, considerando a entrevista realizada, bem 

como os laudos social e psicológico, este Juízo constatou que a 

enfermidade que acomete o interditando restou suficientemente 

demonstrada, não reunindo condições para a prática de qualquer ato da 

vida civil, reputando desnecessária realização de pericia técnica com o 

fito de efetuar a avaliação médica do interditando. Assim, não obstante a 

perícia, em princípio, seja imprescindível para o decreto da interdição, há 

de se ponderar que se o interditando apresentou-se visivelmente como 

pessoa incapaz durante o interrogatório e os estudos realizados no 

decorrer do feito, exigir a prova técnica por simples exigência formal, seria 

mergulhar nas lodosas águas do formalismo exacerbado. Ademais, não se 

pode olvidar que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, 

dispensá-lo sempre que entender que os elementos constantes dos autos 

são suficientes à formação do seu convencimento, a teor do que dispõe o 

artigo 472 do CPC, máxime quando sua realização em nada contribuirá 

para a comprovação da incapacidade do interditando, a qual restou 

demonstrada quando da audiência de interrogatório, bem como, pelos 

documentos carreados aos autos. No mesmo sentido é o posicionamento 

adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E 

PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. NÃO 

REALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas 

instâncias ordinárias que o interditando, por absoluta incapacidade, não 

tem condições de gerir sua vida social, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de provas, inclusive o interrogatório de 

que trata o art. 1181 do Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA 

em juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ 

- Quarta Turma; REsp. nº 253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; 

j. 16/03/2004) Destarte, considerando que a finalidade da perícia prevista 

no artigo 753 do Código de Processo Civil é demonstrar a incapacidade do 

interditando e esta restou comprovada durante o interrogatório e a 

realização do estudo psicossocial na residência do mesmo, a 

obrigatoriedade do exame médico pericial há de ser mitigada, seja em 

atenção ao princípio do livre convencimento do juiz, seja em face do 

princípio da instrumentalidade das formas e razoável duração do 

processo, erigida a categoria de direito fundamental (art. 5.º, inciso LXXVII 

da CRFB/88) a partir da Emenda Constitucional n.º 45/2004, razão pela 

qual dispenso a realização da prova pericial. Doravante, o procedimento 

de interdição sofreu intensas transformações com a entrada em vigor da 

Lei Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze 

Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser 

‘rotulada’ 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”. Bem por isso que aquela Lei, em seus 

art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a previsão de 

incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A 

partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado 

(art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei 

apaga do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de 

deficiência, mas destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente 

ao descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que o interditando não tem condições 

de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, além do 

documento médico que acompanha a exordial, o estudo social realizado 

com o interditando, bem como a entrevista presidida por esta magistrada, 

evidencia que este possui restrições para atividades da vida diária e está 

inapto para decidir sobre atos da vida civil. Nesse particular, observa-se 

que sequer conseguiu se expressar quando da realização da audiência 

de entrevista in loco. Isso não implicará, por outro lado, declaração de 

incapacidade civil, não só porque não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade relativa por 

impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há nos autos 

elemento que demonstre tal situação. Postos isso, com fundamento no art. 

487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de submeter SANTIAGO BEZERRA DA SILVA à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por MARIA DOS PRAZERES BEZERRA DA SILVA, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento do 

requerido. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça 

precedentemente deferida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 25 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003614-77.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

M. D. P. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003614-77.2018.8.11.0003. REQUERENTE: MARIA DOS PRAZERES 

BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: SANTIAGO BEZERRA DA SILVA Vistos 

etc., Cuida-se de ação de interdição ajuizada por Maria dos Prazeres 

Bezerra da Silva em desfavor de Santiago Bezerra da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relata a autora ser filha do requerido, 

sendo que o mesmo está acamado em virtude de ter suportado um 

acidente vasculhar celebral, dispensando ao mesmo todos os cuidados 

necessários porquanto encontra-se impossibilitado para o exercício de 

qualquer atividade de seu cotidiano, mostrando-se incapaz de praticar 

atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Por 

força da decisão inicial, foi deferida a curatela provisória, nomeando 

Curadora ao interditando, a autora (id 13232298). Em sede de audiência de 

entrevista designada por este juízo, realizada in loco, procedeu-se à 

tentativa de oitiva do interditando, bem como nomeou-se curador especial 

ao mesmo, caso não fosse ofertada defesa. Estudo social e psicológico 

encartado aos autos. Por força da decisão vertida no id n. 14531322 este 

juízo veio a dispensar a realização de prova pericial. Manifestação do 

curador especial nomeado (id n. 14943286). Instada a manifestar-se, a 

douta representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do 

pedido inicial, nomeando-se curador ao requerido (id n. 16521364). É a 

síntese. Decido. Inicialmente, considerando a entrevista realizada, bem 

como os laudos social e psicológico, este Juízo constatou que a 

enfermidade que acomete o interditando restou suficientemente 

demonstrada, não reunindo condições para a prática de qualquer ato da 

vida civil, reputando desnecessária realização de pericia técnica com o 

fito de efetuar a avaliação médica do interditando. Assim, não obstante a 

perícia, em princípio, seja imprescindível para o decreto da interdição, há 

de se ponderar que se o interditando apresentou-se visivelmente como 

pessoa incapaz durante o interrogatório e os estudos realizados no 

decorrer do feito, exigir a prova técnica por simples exigência formal, seria 

mergulhar nas lodosas águas do formalismo exacerbado. Ademais, não se 

pode olvidar que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, 

dispensá-lo sempre que entender que os elementos constantes dos autos 

são suficientes à formação do seu convencimento, a teor do que dispõe o 

artigo 472 do CPC, máxime quando sua realização em nada contribuirá 

para a comprovação da incapacidade do interditando, a qual restou 

demonstrada quando da audiência de interrogatório, bem como, pelos 

documentos carreados aos autos. No mesmo sentido é o posicionamento 

adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E 

PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. NÃO 

REALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas 

instâncias ordinárias que o interditando, por absoluta incapacidade, não 

tem condições de gerir sua vida social, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de provas, inclusive o interrogatório de 

que trata o art. 1181 do Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA 

em juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ 

- Quarta Turma; REsp. nº 253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; 

j. 16/03/2004) Destarte, considerando que a finalidade da perícia prevista 

no artigo 753 do Código de Processo Civil é demonstrar a incapacidade do 

interditando e esta restou comprovada durante o interrogatório e a 

realização do estudo psicossocial na residência do mesmo, a 

obrigatoriedade do exame médico pericial há de ser mitigada, seja em 

atenção ao princípio do livre convencimento do juiz, seja em face do 

princípio da instrumentalidade das formas e razoável duração do 

processo, erigida a categoria de direito fundamental (art. 5.º, inciso LXXVII 

da CRFB/88) a partir da Emenda Constitucional n.º 45/2004, razão pela 

qual dispenso a realização da prova pericial. Doravante, o procedimento 

de interdição sofreu intensas transformações com a entrada em vigor da 

Lei Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze 

Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser 

‘rotulada’ 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”. Bem por isso que aquela Lei, em seus 

art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a previsão de 

incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A 

partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado 

(art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei 

apaga do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de 

deficiência, mas destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente 

ao descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que o interditando não tem condições 

de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, além do 

documento médico que acompanha a exordial, o estudo social realizado 

com o interditando, bem como a entrevista presidida por esta magistrada, 

evidencia que este possui restrições para atividades da vida diária e está 

inapto para decidir sobre atos da vida civil. Nesse particular, observa-se 

que sequer conseguiu se expressar quando da realização da audiência 

de entrevista in loco. Isso não implicará, por outro lado, declaração de 

incapacidade civil, não só porque não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade relativa por 

impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há nos autos 

elemento que demonstre tal situação. Postos isso, com fundamento no art. 

487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de submeter SANTIAGO BEZERRA DA SILVA à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por MARIA DOS PRAZERES BEZERRA DA SILVA, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 
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no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento do 

requerido. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça 

precedentemente deferida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 25 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001271-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697/O-O 

(ADVOGADO(A))

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. J. P. L. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001271-79.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de Guarda 

c/c Pedido Liminar de Guarda Provisória’ ajuizada por R. J. de S., em 

desfavor de C. P. dos S., todos devidamente qualificados nos autos, 

aduzindo ser avó paterna da menor A. J. P. L.. Afirma que a avó materna 

vem prestando todos os cuidados necessários à criança desde o 

falecimento da sua genitora, ocorrido aos 05 de junho de 2016, estando o 

pai recluso em virtude da prática dos crimes dispostos nos arts. 157 e 244 

do CP. Recebida a exordial (ID 1537860), postergou-se a análise do pedido 

liminar para fins de apresentação de documento hábil a demonstrar que a 

demandante exerce de fato a guarda da menor (ID 1537860). 

Manifestação e documentos pela parte autora junto ao ID 1638969. O 

decisum de ID 3061622 deferiu a guarda provisória na forma pleiteada, 

determinando-se a realização de estudo psicossocial e a citação do 

demandado (ID 3061622). Aportou-se aos autos relatório social e 

psicológico (ID 4273451 e 4296686). Citado (ID 9331412), o requerido 

deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação, razão pela qual 

o feito foi remetido ao curador especial anteriormente nomeado (ID 

13125517). Deprecou-se a realização de estudo social com o demandado, 

tendo sido encartado junto ao ID 12861982. A parte autora apresentou 

requerimento de julgamento antecipado da lide (ID 15123393). A 

representante do Ministério Público opinou pela procedência do pedido 

inicial (ID 16597331). Relatei o essencial. Fundamento. DECIDO. Prima 

facie, entendo desnecessária a produção de maiores provas acerca do 

pedido, estando o feito devidamente instruído, motivo por que passo a 

julgá-lo antecipadamente em atenção ao disposto no art. 349 e 355, I, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de ‘Ação de Guarda’, destinada a 

regularizar a situação de fato da menor A. J. P. L.. A relação jurídica 

processual se desenvolveu regularmente, tendo sido instaurado o 

contraditório com a citação do genitor da menor, que preferiu a revelia. No 

mais, no escólio de Maria Helena Diniz, “a guarda é um dever de 

assistência educacional, material e moral (ECA, art. 33) a ser cumprido no 

interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe 

a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um 

poder-dever exercido no interesse da prole.” (Código Civil anotado, 9ª 

edição, Saraiva, 2003, pág. 1.078). Dito isto, analisando o mérito da causa, 

verifico que a pretensão inicial é manifestamente procedente, ante aos 

elementos de prova constantes dos autos. Com efeito, foi verificado, 

quando das visitas da assistente social e psicóloga do Juízo que a criança 

está inserida em família estruturada e sendo bem cuidada em suas 

necessidades pela avó materna (ID 4273451 e 4296686). Assim, tem-se 

que a medida pleiteada atende ao melhor interesse da criança e encontra 

amparo no art. 33, § 2º, do ECA, eis que evidenciada a necessidade de 

atender sua situação peculiar, em virtude da ausência dos genitores. No 

mesmo sentido: 'Direito de Família. Guarda de menor pleiteada por avós. 

Possibilidade. Prevalência absoluta do interesse da criança e do 

adolescente observada. 1. [...] 2. No caso em exame, não se trata de 

pedido de guarda unicamente para fins previdenciários, que é repudiada 

pela jurisprudência. Ao reverso, o pedido de guarda visa à regularização 

de situação de fato consolidada desde o nascimento do infante 

(16.01.1991), situação essa qualificada pela assistência material e afetiva 

prestada pelos avós, como se pais fossem. Nesse passo, conforme 

delineado no acórdão recorrido, verifica-se uma convivência entre os 

autores e o menor perfeitamente apta a assegurar o seu bem estar físico 

e espiritual, não havendo, por outro lado, nenhum fato que sirva de 

empecilho ao seu pleno desenvolvimento psicológico e social. 3. Em casos 

como o dos autos, em que os avós pleiteiam a regularização de uma 

situação de fato, não se tratando de ‘guarda previdenciária’, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente deve ser aplicado tendo em vista mais os 

princípios protetivos dos interesses da criança. Notadamente porque o art. 

33 está localizado em seção intitulada ‘Da Família Substituta’, e, diante da 

expansão conceitual que hoje se opera sobre o termo ‘família’, não se 

pode afirmar que, no caso dos autos, há, verdadeiramente, uma 

substituição familiar. 4. O que deve balizar o conceito de ‘família’ é, 

sobretudo, o princípio da afetividade, que ‘fundamenta o direito de família 

na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com 

primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico’. 

(REsp. 945.283/RN – 4ª T. – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – j. em 

15.09.2009 – DJe 28.09.2009). Desta forma, analisando-se os aludidos 

relatórios acostados ao feito, tenho que o deferimento do pleito é medida 

que se impõe em observância ao bem estar da menor em referência. 

Outrossim, concedida a guarda definitiva pretendida, não se vislumbram 

prejuízos à infante ou ao seu genitor caso sejam alteradas as condições 

atuais de desenvolvimento da criança, tendo em vista que referida 

concessão não faz coisa julgada, observando-se, sempre e em todo 

caso, o exclusivo interesse do menor envolvido. Acerca da matéria, já se 

decidiu: “A concessão da guarda, provisória ou definitiva, não faz coisa 

julgada, podendo ser modificada no interesse exclusivo do menor e desde 

que não tenham sido cumpridas as obrigações pelo seu guardião” (RT 

637/52 e 596/262). Deixo de regulamentar as visitas ao pai, na medida em 

que não há informações a respeito de sua rotina e horários, que devem 

ser compatibilizados com os da filha, tudo sem prejuízo de que sejam 

feitas mediante prévia combinação e a critério da parte guardiã (Código 

Civil, 1.589). Ante o exposto e considerando as circunstâncias e os fatos 

narrados no pedido e ainda com supedâneo no art. 355, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e concedo a guarda da menor A. J. P. L. à 

requerente, R. J. de S., devendo este obedecer ao artigo 33 e seus 

parágrafos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de 

ulterior revogação, a qualquer tempo (art. 153 da Lei 8.069/90), assim 

resolvido o mérito do processo (CPC, 487, I) Expeça-se o termo de guarda, 

oportunamente. Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários. 

Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P.I. Rondonópolis/MT, 28 

de novembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 294770 Nr: 9255-25.2002.811.0003

 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: LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XTC, LASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112, Camila Giongo - OAB:6388, FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, PRISCILA 

KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13.706/MT, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:MT/5224, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 Vistos etc.,

Em tempo, a par dos documentos encartados às fls. 2699/2717 e pedido 

de fls. 2693/2698 e, invocando o princípio da não-surpresa (art. 10 do 

CPC), abra-se vista à parte autora para, querendo, se manifeste em 15 

dias.
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Após, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 788991 Nr: 9803-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA GALVAO DE MATOS, LILA GALVÃO DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO FRANCISCO DE 

MATOS, ZACARIAS GALVÃO DE MATOS, LUZIMAR GALVÃO DE MATOS, 

MARIA GALVÃO DE MATOS MORAES, ALDERINA GALVÃO DE MATOS, 

NARCISO GALVÃO DE MATOS, DEUZENIR GALVAO DE MATOS 

RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, EMANUEL ROSSATO MURARO - OAB:21261/0, 

Leonardo Dornelles Sales - OAB:25782/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de INVENTÁRIO dos bens do ESPÓLIO de ANTONIO FRANCISCO 

DE MATOS, sendo requerente e inventariante MÁRCIA GALVÃO DE 

MATOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em análise dos autos extrai-se que o mesmo se encontra apto para 

julgamento.

Verifica-se que há no feito as certidões negativas de débito federal (fl. 

77), estadual (expedida pela PGE – fl. 85) e municipal (fl. 75), Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada do comprovante de 

isenção do tributo (fls. 33/37).

Constam dos autos as primeiras declarações (fls. 25/28) e plano final de 

partilha nos moldes legais (fls. 73/74).

Diante das alegações tecidas pela inventariante às fls. 82/83, invocando o 

princípio da duração razoável do processo, excepcionalmente hei por bem 

dispensar a apresentação da certidão negativa de testamento.

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecido ANTONIO FRANCISCO DE MATOS, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas e honorários, eis que as partes militam sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha na forma vindicada (fls. 73/74).

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 804988 Nr: 16296-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, não havendo provas indiscutíveis de que a autora viveu em 

união estável com o de cujus e de que, portanto, ostenta legitimidade ativa 

para esta actio, aliado ao fato de que o mesmo deixou sucessor que não 

compõe a relação processual, chamo o feito a ordem e indefiro a petição 

inicial e, em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Ritos.Sem custas ante a 

gratuidade da Justiça. Sem honorários.Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Preclusa a via recursal, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 23 de novembro de 2018.Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 437070 Nr: 5738-31.2010.811.0003

 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: LAZARA NUNES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO MENDES DE OLIVEIRA, 

MARIA ROSARIA DA SILVA, OSENY NUNES MENDES, OLIVIA NUNES DE 

OLIVEIRA, DOMACI MARIA DA CRUZ, ORENY DE OLIVEIRA DIAS, RAFAEL 

ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA, LUCAS HENRIQUE ALMEIDA OLIVEIRA, 

LEONESIO NUNES DE OLIVEIRA, DULCINE NUNES DE OLIVEIRA, CINESIO 

NUNES DE OLIVEIRA, ANÉSIO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLICIA LUPINETT FERNANDES - 

OAB:21899/0, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Custas 

parcialmente recolhidas. Sem honorários.Após o trânsito em julgado e, , 

expeça-se formal de partilha na forma legal (fls. 252/268), , a cônjuge 

supérstite é apenas meeira e, portanto, detém a titularidade de 50% 

(cinquenta por cento) dos bens inventariados, s com a divisão igualitária 

do remanescente (4,54% para cada), atribuindo-se aos sucessores por 

representação a divisão equânime do r. quinhão (2,27% para 

cada).Registre-se, outrossim, que os semoventes inventariados somam os 

50% (cinquenta por cento) remanescentes ao alvará incluso à fl. 321, a 

serem amealhados nas proporções alhures indicadas e, os valores 

existentes em conta bancária de titularidade do falecido serão divididos 

nas mesmas proporções, observada a quitação do ITCMD, consoante 

requerido à fl. 266, item ‘c’. Por corolário, expeça-se alvará autorizando a 

inventariante Lazara Nunes Camargo a levantar os valores existentes 

junto aos Bancos do Brasil, Santander e Itaú Unibanco a que fazia jus o 

falecido João Mendes de Oliveira, obrigando-se a decotar os valores 

concernentes ao custeio do ITCMD do espólio e amealhar com os demais 

sucessores o quantum subsistente, nas frações acima epigrafadas. No 

mais, considerando que a herdeira Olivia Nunes de Oliveira é pessoa 

interditada (fl. 200), determino a prestação de contas dos numerários 

revertidos em seu favor, a serem apresentadas no prazo de até 180 

(cento e oitenta) dias, os quais deverão ser depositados em conta 

poupança se sua titularidade, mediante movimentação via autorização 

judicial.Expeça-se alvará com validade de 180 (cento e oitenta) dias. 

Dê-se ciência ao Parquet.Publique-se. Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado e recolhidas as custas complementares a que alude o item ‘3’ do 

presente, se nada requerido, expeça-se formal de partilha e alvará 

judicial.6. Por fim, aguarde-se a prestação de contas determinada à fl. 

321-verso e a ora deliberada.Escoado o prazo, com ou sem manifestação, 

colha-se parecer ministerial.Após, renove-se a conclusão.Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 744569 Nr: 4691-80.2014.811.0003

 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: GMIDCF, MGIMC, MMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDIDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - 

OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,1. Prima facie, HOMOLOGO o auto de avaliação acostado à fl. 

144, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, tendo em vista a 

ausência de oposição dos herdeiros e do ente ministerial., intime-se o 

inventariante pessoalmente e via DJe, para dar regular andamento ao 

processo, praticando os atos que lhe competir, em conformidade ao 

decisum de fl. 147, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção.Na 

mesma ocasião, deverá o autor comprovar a anuência da credora da r. 

obrigação relativamente à pretensa transação ou, alternativamente, a 

demonstração de cancelamento do gravame imposto, sob pena de 

extinção dos autos por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), ante 

a patente ausência de domínio do imóvel à esfera da extinta.Ainda, 

ressalto que resta ao representante do espólio a prestação de contas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 324 de 458



alusiva ao alvará derradeiramente concedido, com a respectiva 

apresentação da Guia de Informação e Apuração do ITCMD, acompanhada 

do comprovante de pagamento do tributo ou declaração de isenção do 

mesmo, e as certidões negativas de débito estadual (expedida pela PGE) e 

municipal (do Município de Cuiabá), em nome da ‘de cujus’.3. Acaso reste 

inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por edital para fins 

e prazo do quanto disposto alhures, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito. Prazo do edital: 20 (vinte) dias.4. Em caso de 

inércia, proceda a intimação pessoal da sucessora Maria Gabriela, na 

pessoa de seu representante Mauro Miguel, assim como via publicação 

oficial, a fim de manifestar interesse em assumir o encargo de 

inventariante, no lapso de 05 (cinco) dias, acostando aos autos a 

documentação ora apontada, tida como indispensável ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção da ação sem resolução de 

mérito.5. Sem prejuízo, em atenção ao parecer ministerial retro, 

certifique-se acerca da retirada do alvará expedido à fl. 152 por parte do 

beneficiário.6. Em seguida, tornem-me conclusos.Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 351572 Nr: 6661-33.2005.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES DE FATIMA PONCIO DE SOUZA, WILSON OTAVIO 

DE SOUZA, WANDERSON DARIO DE SOUZA, WILLYAN JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - 

OAB:8380/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT, PAULA 

BATTISTETTI MEDEIROS - OAB:16595/MT, SAULO MORAES - 

OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1. Intime-se a inventariante pessoalmente e via DJe, consoante logradouro 

indicado à fl. 340, para dar regular andamento ao processo, praticando os 

atos que lhe competir, em conformidade com o decisum de fl. 442, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remoção.

2. Em caso de inércia, proceda a intimação pessoal do herdeiro 

irresignado Wilson Otavio de Souza, assim como via publicação oficial, a 

fim de manifestar interesse em assumir o encargo de inventariante, 

acostando aos autos, inclusive, o resultado do julgamento do recurso 

interposto nos autos sob Código 701323, em tramitação na Segunda Vara 

Cível desta Comarca, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

feito sem resolução de mérito.

3. Sem prejuízo, certifique-se o cumprimento do item ‘02’ de fl. 425, em 

relação aos herdeiros Wanderson e Willyan, bem como a eventual 

manifestação dos sucessores concernente ao auto de avaliação de fl. 

402, nos termos estatuídos às fls. 396/397.

4. Acaso observadas pelos interessados as determinações contidas nos 

itens ‘1’ e ‘2’ do presente decisum, intimem-se na forma descrita no último 

tópico de fl. 425.

5. Em seguida, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 799674 Nr: 14252-94.2015.811.0003

 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: AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT14575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.01. Recebo o feito no estado em que se encontra ratificando 

os atos praticados pelo juízo de origem. 02. Efetive-se o traslado da 

sentença proferida nesta data no feito em apenso sob ID n. 793573 ao 

presente feito. : a) o período de duração da união estável vivenciada entre 

o autor e a ré, identificando-se o os termos inicial e final; b) qual o acervo 

patrimonial adquirido no curso da convivência, bem como a existência de 

débitos a serem partilhados; c) qual a melhor modalidade de guarda a ser 

exercida em relação à adolescente G. A. S.Desta forma, DEFIRO as 

seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 1) ORAL consistente na 

oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas partes no prazo de 15 

(Quinze) dias a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob 

pena de preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto 

disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; 2) DOCUMENTAL, consistente na 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão, na forma do artigo 435, do CPC; 3) AVALIAÇÃO SOCIAL e 

PSICOLÓGICA junto ao núcleo familiar dos envolvidos; 4) AVALIAÇÃO do 

imóvel sob matrícula n. 18152 (fls. 19), cujo laudo deverá aportar aos 

autos no prazo de 20 dias.Com relação ao depoimento pessoal, desde já 

ressalvo que sendo o magistrado o destinatário da prova, devendo 

apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 Ciência ao 

M.P.Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 22 de novembro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003704-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Processo: 1003704-56.2016.8.11.0003 VISTO. Em consulta no site do 

TJMT – PJE 2º grau, foi possível verificar que Agravo de Instrumento nº 

1001889-62.2018.8.11.000 ainda não foi julgado. Diante disto, determino 

que os autos permaneçam na secretaria aguardando o julgamento do 

referido recurso. Consigno, no entanto, que nada impede que a parte 

autora deposite o valor dos honorários periciais, com intuito de viabilizar a 

imediata realização da perícia. Assim, intime-se a parte autora para, 

querendo, depositar o valor dos honorários periciais (R$ 370,00). 

Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003740-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1003740-98.2016.8.11.0003 VISTO. MARIA ROSA 

OLIVEIRA DOS SANTOS ajuizou ação de cobrança em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que é servidora pública 

estadual aposentada, integrante da carreira de professor da educação 

básica e faz jus a incorporação de 11,98% nos seus salários decorrente 

das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando 

da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dessas 

diferenças nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação. Aduz 

que por ocasião do Plano Real, a medida provisória nº 434/94 determinou 

que os vencimentos dos servidores civis e militares seriam convertidos 

pelo equivalente em URV do último dia do mês de competência. Assevera 

que, diferentemente da medida da Medida Provisória nº 434/94, a Lei nº 

8.880/94 estabeleceu o último dia de cada mês como base do cálculo da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em unidade reais de 

valor (URV), todavia, diversos órgãos do poder judiciário tem concedido a 

implantação e conversão dos valores das tabelas de vencimentos dos 

servidores do Poder Judiciário, tomando por base a data do seu efetivo 

pagamento (dia 20). Alega, ainda que, na prática, a conversão dos 

salários dos servidores em geral deve ser tomada por base o equivalente 

em URV na data do efetivo pagamento (dia 20), e não o do último dia do 

mês de competência, o que, resultou em prejuízos econômicos aos 

servidores do Judiciário Estadual. Sendo assim, a demandante entende 

que os seus vencimentos deveriam ser convertidos não pelo equivalente 
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no último dia do mês (como ocorreu), mas sim pelo equivalente em URV na 

data do seu efetivo pagamento. O feito foi julgado extinto, com a resolução 

do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão, conforme 

sentença de Id. 3639307. O acórdão proferido nos autos deu provimento 

ao recurso de apelação interposto pela autora, para desconstituir a 

sentença recorrida, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem 

para o regular prosseguimento do feito (Id. 11263161, 11263162 e 

11263163). O pedido de tutela antecipada foi indeferido (id. 11571452). 

Citado, o Estado de Mato Grosso contestou a ação e arguiu a prejudicial 

de mérito de prescrição, alegando já ter decorrido o prazo de cinco anos a 

contar da Lei Complementar nº 50/98, a qual reestruturou a carreira dos 

Profissionais da Educação Básica, sendo este termo inicial da contagem 

do prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. No mérito, alegou que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos 

servidores dos outros poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério 

Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de 

cada mês, na forma prevista no artigo 168 da CF. Disse que, atendendo o 

comando da Lei nº 8.880/94, o Estado de Mato Grosso, por meio do 

Decreto nº 4.400/1994, promoveu a conversão dos salários de todos os 

servidores integrantes do Poder Executivo. Asseverou, ainda, que, 

posteriormente, a Lei nº 6.528/94 promoveu expressamente a 

recomposição das perdas salariais decorrentes da URV. Ao final, pugnou 

pela prescrição do direito reclamado pela parte autora ou pelo julgamento 

de improcedência dos pedidos postos na petição inicial (id. 15835457). A 

autora impugnou a contestação, rebatendo os argumentos de defesa e 

ratificando os termos da inicial (id. 16113315 do PDF). É o relatório. Decido. 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que se 

trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir prova em 

audiência ou pericial. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. De início, anoto que o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso já declarou que não ocorreu a 

prescrição da pretensão da parte autora (acórdão – id. 11263161), razão 

pela afasto a preliminar arguida pelo requerido. MÉRITO. A autora é 

servidora pública estadual aposentada e busca a incorporação aos seus 

proventos da diferença resultante da conversão dos vencimentos 

vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o pagamento referente à 

perda salarial dos últimos cinco anos, contados da propositura da 

demanda. A questão está na inclusão de índice nos vencimentos da 

requerente, servidora pública, resultante de errônea aplicação do critério 

de conversão de cruzeiros reais em URV, determinado pela Lei nº 

8.880/94. É cediço o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na 

Lei n° 8.880/94 quanto à conversão dos vencimentos e proventos a todos 

os servidores públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, 

estaduais ou municipais, uma vez que a competência legislativa para 

disciplinar a respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, 

da CF), Segunda ainda o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e 

proventos dos servidores públicos, deverá observar a sistemática 

estabelecida na Lei n.º 8.880/94, que determina a necessidade de se 

considerar a data do efetivo pagamento na realização dos cálculos. Nesse 

sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA 

DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. 

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO 

PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. URV. SERVIDORES MUNICIPAIS. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO NA DATA DO EFETIVO 

PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. FAZENDA VENCIDA. ART. 20, 4º, DOCPC. APRECIAÇÃO 

EQUITATIVA DO JUIZ. 1. (...) 2. A questão referente à conversão da URV, 

em relação aos municípios, foi decidida no Recurso Especial 

representativo da controvérsia 1101726/SP, onde restou afirmado que é 

obrig atória a observância, pelos Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores. 3. Consolidou-se, ainda, o entendimento 

que os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do 

mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a URV da 

data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro 

de 1994. 4. Consoante jurisprudência firmada nesta Corte Superior de 

Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 

85/STJ. 5. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, a verba 

advocatícia deve ser estabelecida de acordo com a apreciação equitativa 

do juiz, razão pela qual pode ser fixada de acordo com os percentuais 

previstos no 3º do artigo 20 do CPC, bem como ser estipulada em valor 

certo, aquém ou além daqueles limites, de acordo com o valor da causa ou 

da condenação. Aplicação do disposto no 4º do mencionado artigo. 

Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1123168/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 

em 09/03/2010, DJe 29/03/2010). Indiscutível, portanto, que os servidores 

do poder executivo estadual também possuem o direito a receber 

diferença remuneratória resultante da aplicação errônea de critério de 

conversão de Cruzeiro Real em URV, desde que haja prova do prejuízo. 

No caso dos autos, o Estado demonstrou que houve a recomposição das 

perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, em patamares que 

englobam o percentual pleiteado pela parte autora (11,98%), o que 

ocorreu por meio das legislações de 1994. Com efeito, após a instituição 

da URV, o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto nº 4.400, de 14 de 

abril de 1994, estipulando os vencimentos dos servidores de carreiras e 

de cargos em comissão em unidade real de valor – URV. Posteriormente, 

editou a Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, realinhando as tabelas 

de vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder 

Executivo (id. 15835474). As provas acostadas aos autos, em especial a 

Mensagem nº 48/94 (id. 15835474 pag. 65/66, demonstram que o 

respectivo Projeto de Lei, que culminou com a edição da Lei Estadual nº 

6.528/94, tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, 

como se pode observar dos seguintes trechos: Nos termos do disposto 

nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de 

submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembleia Legislativa, o 

anexo Projeto de Lei que “Reajusta os vencimentos dos servidores 

públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências. (...) 

Busco aí atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores 

(30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da 

URV, como foi o caso específico dos auditores do Estado e 

Médicos-Legistas. (...) Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear 

médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a 

adoção de parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos 

servidores. De igual forma, o Parecer da PDE/MT (nº 0913/2015), anexado 

no id. 15835474, pag. 17/24, reforça a conclusão de que ocorreu a 

recomposição salarial dos servidores decorrente da URV, in verbis: (...) 

Em subordinação a essa legislação federal, o Estado de Mato Grosso 

editou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 1994, que dispôs sobre a 

conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores do 

Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos servidores 

estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei nº 8.880/94. (...) A 

análise dos quadros acima demonstra que para os cargos de Diretores de 

Escolas, especialistas em educação básica, professores 20, 30 e 40 
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horas, ao compararmos a remuneração do mês de julho de 1994, 

devidamente corrigido pelo INPC até novembro de 1994 e acrescido do 

percentual de 11,98% com o salário pago no mês de novembro de 1994, 

observa-se o valor pago a partir de novembro de 1994 já contempla a 

diferença de URV reclamada de 11,98%. Ademais, ao verificar o Projeto 

da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, que realinha as tabelas 

vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, 

encaminhado pelo Estado de Mato Grosso pela Mensagem nº 48/1994, foi 

identificado que a mesma tratava justamente da correção dos prejuízos 

sofridos na conversão da URV (...) Assim, constata-se que os reajustes 

aplicados no mês de novembro de 1994, juntamente com as justificativas 

das Mensagens 48 e 57 de 1994, que culminaram nas Leis nº 6.528 e 

6.583 do mesmo ano, devidamente apresentados nos quadros anteriores 

tiveram objetivos de compensar as perdas da URV.” Portanto, os 

documentos provam a inexistência de defasagem na remuneração da 

parte autora, já que revelam a conversão do Cruzeiro Real para URV, bem 

como o pagamento das diferenças à época. Além dessas leis, a carreira 

dos Profissionais da Educação Básica, a qual a requerente pertence, foi 

reestruturada em plano de cargos, carreiras e salários, com a aprovação 

da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998 (id. 15835474 – pág. 

1/16), alterando a forma de remuneração dos servidores da educação 

para o sistema de subsídios. Referida lei versa não apenas sobre a 

estrutura de cargos, mas também sobre a estrutura salarial devida aos 

servidores da educação básica, numa verdadeira remodelação dos 

salários. Assim, a partir da reestruturação da carreira criou-se novo 

padrão de vencimento que absorveu as perdas eventualmente sofridas 

anteriormente. Surgiu, em verdade, um novo sistema remuneratório que 

substituiu o antigo. Desse modo, entendo que não houve perda 

remuneratória decorrente da conversão da URV, de modo que não há que 

se falar no direito ao recebimento dos valores, tampouco à implantação do 

percentual de 11,98% na remuneração da autora, sob pena de configurar 

enriquecimento ilícito da servidora em detrimento da administração. Com 

estas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. 

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência 

enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão 

ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações 

(artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, segunda-feira, 26 de novembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004192-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1004192-11.2016.8.11.0003 Visto. Trata-se de Execução 

de Sentença proposta por CELIA MARIA DE CARVALHO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Intimado, o INSS 

concordou com os valores apresentados pela exequente (Id. 14091776). 

Assim, HOMOLOGO os cálculos de Id. 16255185, referentes às parcelas 

atrasadas do benefício (R$ 28.607,80) e honorários sucumbenciais (R$ 

1.858,10). Em seguida, em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 

de agosto de 2017, encaminhem-se ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, 

os documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito com as 

retenções necessárias. Apurado o cálculo pelo Departamento competente, 

será enquadrado como crédito pequeno valor, em relação ao ente público 

devedor, até as seguintes quantias: Ø INSS – 60 salários mínimos (art. 17, 

§1º, da Lei Federal nº 10.259/2001); Ø ESTADO DE MATO GROSSO – 100 

UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017); Ø MUNICÍPIO – 30 salário 

mínimos (art. 87, II, da ADCT). Sendo o crédito de pequeno valor, 

expeça-se ofício requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu 

recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia de depósito na conta 

j u d i c i a l  v i n c u l a d a  a o  p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento). O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento. Em se tratando de crédito 

superior a 60 salários mínimos, expeça-se ofício requisitório de precatório 

ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 

100), instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto no 

artigo 443, §1º e 2º e 444 da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, terça-feira, 27 de novembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006206-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006063-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006099-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007636-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004793-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CORREIA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTO. Intime-se o impetrante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias, e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008664-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001656-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIVALDA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008170-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATLANTIS SANEAMENTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO AUGUSTO HEMPKEMAIER ESPINDOLA OAB - SC46053 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA GERAL DO SANEAR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SANEAR 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1008170-25.2018.8.11.0003 VISTO. ATLANTIS 

SANEAMENTO LTDA ajuizou mandado de segurança contra ato ilegal do 

Sr. MARCOS BRUMATTI, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DO SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS e da Sr.ª TEREZINHA SILVA DE SOUZA, 

DIRETORA-GERAL DO SANEAR, aduzindo, em síntese, que o Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis (SANEAR), lançou Edital do 

Processo de Licitação Concorrência nº 001/2018, Tipo Menor Preço, com 

o seguinte objeto: “contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de operação, manutenção e conservação do sistema público de 

abastecimento de água do município de Rondonópolis – MT, na forma de 

execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, de acordo 

com as especificações constantes neste edital e seus anexos”. Constou 

na inicial que a empresa impetrante foi considerada inabilitada, tendo 

interposto recurso administrativo, requerendo a reconsideração da 

decisão pelo órgão que decidiu sua inabilitação, a fim de que entendesse 

habilitada a empresa ATLANTIS, ou, caso contrário, que encaminhasse o 

referido recurso à autoridade competente, como especificado na primeira 

página do seu petitório e em consonância com o art. 109, § 4º da Lei de 

Licitações. Alegou que o recurso administrativo da Impetrante restou 

julgado pela própria Comissão Permanente de Licitação, que deu parcial 

provido e manteve a inabilitação da Impetrante. No entanto, há vício de 

competência no julgamento prolatado pela Comissão Permanente de 

Licitação, posto que a autoridade competente para o julgamento do 

recurso administrativo é a Diretora Geral do SANEAR (autoridade 

hierarquicamente superior), na forma do artigo 109, § 4º da Lei nº 

8.666/93. Assim, requereu a concessão de liminar para suspender o 

processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública nº 001/2018 

– SANEAR, no estado em que se encontra, determinando que a 

Administração Pública se abstenha de promover novas etapas da 

licitação, inclusive à abertura de envelope com a proposta de preço 

marcada para o dia 21/09/2018, até ulterior definição do presente 

Mandado de Segurança. A liminar foi deferida para determinar que a 

autoridade coatora suspenda o processo licitatório regido pelo Edital de 

Concorrência Pública nº 001/2018 – SANEAR, no estado em que se 

encontra (id. 15463588). Notificada, a autoridade coatora prestou 

informações reconhecendo o erro procedimental no que atine a ausência 

de remessa do recurso à autoridade superior competente, qual seja, a 

Diretora Geral do Sanear. Informou, ainda, que, após a notificação acerca 

da liminar proferida nestes autos, a decisão impugnada foi anulada pela 

Diretoria Geral do órgão, que por sua vez, avocou os autos, nos termos 

do 4º do artigo 109 da lei 8.666/93, exarou a decisão que lhe competia, 

apreciando em todos os seus termos o recurso aviado pela impetrante, 

não dissonando, entretanto, do decisium em exarado pelo presidente da 

Comissão Permanente de Licitação. Entendendo que houve a perda do 

objeto, pugnou pela revogação da liminar para o prosseguimento do 

certame (id. 15706895). Parecer do Ministério Público pela procedência do 

pedido, concedendo a ordem liminar definitiva para o declínio do julgamento 

do recurso para autoridade competente (id. 16020665). É o relatório. 

Decido. A impetrante pleiteia a suspensão do processo licitatório, em 

razão do recurso administrativo interposto contra a decisão que a 

considerou inabilitada ter sido julgado pela própria Comissão Permanente 

de Licitação, em afronta ao artigo 109, § 4º da Lei nº 8.666/93. Da análise 

dos autos, verifica-se que, de fato, o recurso interposto pela impetrante 

foi analisado tão somente pela Comissão Permanente de Licitações, cuja 

conclusão foi pela manutenção da decisão que resultou na inabilitação da 

empresa impetrante (Id. 15446613). Essa conduta contraria a norma que 

se extrai do art. 109, I, a, e IV, da Lei nº 8.666/93, in verbis: “Art. 109. Dos 

atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I - 

recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 

da lavratura da ata, nos casos de: a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

(...) § 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 

que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade”. Como se vê, a norma legal 

resguarda à Comissão de Licitação o poder decisório, tão somente, para 

fins de reconsideração do próprio ato, de modo que, na hipótese de 

ratificação da decisão recorrida, o Presidente da Comissão de Licitação 

deverá externar suas razões e encaminhar o processo à autoridade 
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responsável pelo julgamento do recurso, o que não fez no caso em tela. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO 

PÚBLICO - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA - INABILITAÇÃO - 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA - RECURSO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DO 

RESULTADO - INEXISTÊNCIA DA DECISÃO PUBLICADA - AUSÊNCIA DE 

MOTIVAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO AUTUADO NO 

PROCESSO - COMPROVAÇÃO - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO CONTRÁRIA AO JULGAMENTO DA COMISSÃO 

DE LICITAÇÃO - VIOLAÇÃO DA SOBERANIA - INAPLICABILIDADE - 

COMPETÊNCIA RECURSAL DA AUTORIDADE SUPERIOR - PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL - OBSERVÂNCIA - ATESTADO DE EXPERIÊNCIA 

ANTERIOR - ESPECIFICIDADES DO OBJETO - PREVISÃO LEGAL - 

EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO MÍNIMA - EXECUÇÃO INDIRETA DE 

EMPREENDIMENTO SIMILAR - COMPATIBILIDADE. É válida a motivação 

realizada por meio de remissão a peça integrante do processo, cujas 

razões são adotadas como fundamento da decisão proferida - motivação 

per relationem. A competência soberana da Comissão Especial de 

Licitação para julgar a licitação não é absoluta, nem se confunde com a 

competência para julgamento dos recursos. De acordo com o § 4º do art. 

109 da Lei 8.666/93, o recurso deve ser encaminhado à autoridade 

superior, responsável pela aprovação do procedimento, para julgamento. 

Nos termos dessa norma, o único poder decisório atribuído às comissões, 

em sede recursal, é o de retratação. Desse modo, as razões 

apresentadas pelo órgão colegiado, para manter uma decisão recorrida, 

não vinculam o julgamento da autoridade superior. (...) Dessa forma, a 

habilitação de licitante que obteve a melhor classificação no julgamento 

das propostas não ofende direito líquido e certo dos demais concorrentes 

classificados nas posições seguintes” (TJ-MG - MS: 10000140922022000 

MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 24/04/0017, 

Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. 

INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE. JULGAMENTO DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO QUE JULGOU 

O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO 

DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR AUTORIDADE SUPERIOR. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 109, I, A, E IV, DA LEI Nº 8.666/93. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA. DECISÃO POR ATO DA RELATORA 

FULCRADA NO § 1º-A DO ART. 557 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO” (TJ-RS - AG: 70034630723 RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Segunda Câmara Cível, Julgamento 17/02/2011, Publicação 

15/03/2011). Assim, no caso, a Comissão Permanente de Licitação não 

observou o procedimento recursal previsto no artigo 109 da Lei nº 

8.666/93, estando, portanto, presente a plausibilidade do direito alegado. 

Além disso, as autoridades coatoras reconheceram o pedido, tanto que, 

em consonância com o parecer jurídico daquela autarquia, a Diretora Geral 

do Sanear anulou o a decisão da Comissão Permanente de Licitação que 

analisou o recurso administrativo interposto pela Atlantis Saneamento Ltda 

e, em seguida, avocou os autos para análise do mencionado recurso (id. 

15708946). Assim, havendo o reconhecimento do pedido, por ato 

inequívoco na admissão de que a pretensão da parte autora é fundada, 

impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. 

PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. PRECEDENTES. Havendo o deferimento 

administrativo do pedido no curso da ação, configura-se o reconhecimento 

jurídico do pedido, nos termos do artigo 487, III, a, do CPC. Impõe-se, 

portanto, a procedência da pretensão. O reconhecimento jurídico do 

pedido não acarreta a perda superveniente do objeto ou a ausência de 

interesse de agir, na medida em que o direito subjetivo do impetrante só foi 

atendido mediante a propositura da ação. (TRF 4ª R.; RN 

5059435-89.2015.404.7000; PR; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Candido 

Alfredo Silva Leal Junior; Julg. 31/08/2016; DEJF 05/09/2016). Com essas 

considerações, CONCEDO a ordem de segurança pretendida, para 

determinar que o recurso administrativo interposto pela impetrante seja 

julgado por autoridade superior àquela que praticou o ato recorrido, nos 

termos do artigo 109, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93. Tendo em vista que 

o objeto desta ação foi alcançado com a análise do recurso administrativo 

pela autoridade competente (id. 15708946), revogo a liminar que 

suspendeu o processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública 

nº 001/2018 – SANEAR e autorizo o prosseguimento regular do certame. 

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) 

e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em 

julgado, comunique-se o resultado as autoridades coatoras e arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, quinta-feira, 

22 de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005646-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE NOVAES GARSKE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

PEDRO RINALDO DE ARAUJO OAB - MT12293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005646-55.2018.8.11.0003 VISTO. ROSEANE NOVAES 

GARSKE ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira 

de Araújo, aduzindo, em síntese, que se inscreveu no concurso público 

destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva 

para cargos públicos de provimento efetivo da Prefeitura de Rondonópolis, 

conforme Edital nº 01/2016-PMR, para concorrer uma das 18 (dezoito) 

vagas disponibilizadas para o cargo de Assistente Social, tendo sido 

classificada em 25º lugar para o referido cargo. Informou que os 

candidatos aprovados no 1º ao 18º lugar foram convocados por meio dos 

Editais de Convocações nº’s 003-PMR, 018-PMR e 019-PMR, porém os 

candidatos colocados em 2º, 4º, 6º, 7º, 10º e 12º lugar não se 

manifestaram e devem ser considerados como desistentes. Aduziu que as 

candidatas Quiteria de Lima Melo e Sirlene Marins Guimarães, aprovadas, 

respectivamente, no 1º e 14º lugar foram nomeadas e posteriormente 

exoneradas a pedido. Alegou que a desistência de 6 (seis) candidatos 

aprovados e a exoneração de outros 2 (dois) gerou para ela o direito de 

ser convocada para ingressar no serviço público municipal, uma vez que 

passou a figurar dentro do número de vagas previstas no certame, na 17ª 

posição. Asseverou que uma servidora ocupante do cargo de Analista 

Instrumental, perfil Assistente Social, foi aposentada, conforme Portaria nº 

22.479, de 11/08/2017, tornando vago mais um cargo de Assistente Social 

da Prefeitura. Sustentou, ainda, que a Prefeitura continua nomeando 

pessoal sem concurso para cargo em comissão de Assistente Social, 

dentro do prazo de validade, violando a regra constitucional do concurso 

público prevista no artigo 37, inciso II da CF/88. Assim, requereu a 

concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda 

à nomeação da impetrante no cargo de Assistente Social do quadro 

pessoal da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, conforme Edital nº 

01/2016-PMR. A liminar foi deferida para determinar que a autoridade 

coatora convoque a impetrante no cargo de Assistente Social, para o qual 

foi classificada em 25º lugar no concurso realizado em 2016 (id. 

14539451). Notificada, a autoridade coatora prestou informações, 

alegando que o edital disponibilizou 15 (quinze) vagas de ampla 

concorrência e não 18 (dezoito) como afirmou a impetrante. Asseverou 

que a impetrante possui mera expectativa de direito, uma vez que apenas 

ficou classificada no concurso (e não aprovada), não há que se falar em 

direito à nomeação, porque o provimento do cargo está dentro do campo 

discricionário da Administração Pública, a par da análise dos critérios da 

conveniência e oportunidade. Disse, ainda, inexistir prova pré-constituída 

acerca do surgimento de vagas e contratação (id. 15364631). Parecer do 

Ministério Público pela procedência do pedido, concedendo a ordem liminar 

definitiva para a nomeação em concurso público (id. 15882424). É o 

relatório. Decido. Denota-se que a impetrante busca a sua nomeação ao 

cargo de Assintente Social, para o qual foi classificada em 25º lugar, sob 

o fundamento de que possui direto subjetivo à nomeação em razão da 

desistência de 6 (seis) candidatos aprovados e da exoneração de outros 

2 (dois), o que fez com que a impetrante passasse a figurar dentro do 

número de vagas previstas no certame. De acordo com a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, o direito à nomeação também se estende ao 

candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, na 

hipótese deste passar a figurar entre as vagas em decorrência da 

desistência de candidatos melhor classificados. Vejamos: "O direito à 

nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de 

vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em 

decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação 

superior. Precedentes." (RE 946425 AgR, Relator Ministro Roberto 

Barroso, Primeira Turma, julgamento em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016). Da 
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análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município 

de Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de cargos 

públicos (Edital nº 01/2016), ofertando, incialmente, 15 (quinze) vagas de 

ampla concorrência, 05 (cinco) vagas para pessoas com deficiência e 03 

para pessoas com baixa renda (Id. 15364854 pag. 18). Extrai-se, ainda, 

que depois da aplicação das provas e na ocasião da divulgação da lista 

de aprovados e classificados 3 (três) vagas reservadas às pessoas com 

deficiência foram acrescidas na ampla concorrência, ou seja, a ampla 

concorrência para o cargo de Assistente Social passou a contar com 18 

(dezoito) vagas, tendo sido a impetrante classificada em 25º lugar para o 

referido cargo, na ampla concorrência (Id. 14283994). Verifica-se, ainda, 

que os dezoito aprovados foram convocados para, no prazo máximo de 

30 dias, assumirem os cargos de assistente social (Id. 14283985), mas em 

consulta ao site da Prefeitura de Rondonópolis foi possível confirmar a 

desistência das candidatas Tatiane Coelho Antunes, Soraide Isabel 

Ferreira, Raiany Ilaila Oliveira Nunes, Dilma Ferreira Leite Silva, Ronara 

Fixina Weimer e Vara Lúcia Moraes de Oliveira (2º, 4º, 6º, 7º, 10º e 12º 

lugar), pois além de os nomes delas não constarem na relação de 

servidores ativos, não foram encontradas as respectivas portarias de 

nomeação (http:/ /www.rondonopol is.mt.gov.br/) .  Além disso, 

depreende-se das portarias acostadas no Id. 14284017 que as candidatas 

Quiteria de Lima Melo e Sirlene Marins Guimarães, aprovadas, 

respectivamente, no 1 e 14º lugar foram exoneradas a pedido. Neste 

contexto, conclui-se que a impetrante, de fato, passou a figurar dentro do 

número de vagas previstas no certame (em 17º lugar). Ressalta-se que, 

ao anunciar no edital a quantidade de vagas a serem preenchidas, o 

Município manifestou a precisa extensão das suas necessidades, em 

correspondência com a capacidade da sua receita financeira, até porque 

a criação de cargos pressupõe dotação orçamentária suficiente, 

conforme está previsto no artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. 

Desse modo, certamente o edital vincula o ente público, obrigando-o a 

prover as vagas oferecidas, com a ressalva de que, apenas durante o 

prazo de validade do concurso, é que a administração pública tem a 

discricionariedade quanto ao momento da nomeação. Expirado o prazo do 

certame, o candidato aprovado dentro do numero de vagas tem o direito à 

convocação, nomeação e posse, estando a matéria, inclusive, 

consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. 

PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-0259903 

PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO NOMEAÇÃO DO 

IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E CERTO - 

SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. "Dentro do 

prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 

Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois de 

expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No caso, o edital n. 

001/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016, consta que “o prazo de 

validade deste concurso público será de 2 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado por igual período, contado o prazo a partir da data de sua 

homologação, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis” (item 19.5). Ressalta-se que a homologação do concurso 

foi publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 3764, em 01 de agosto de 

2016 (Decreto nº 7.997/2016), e como não houve a prorrogação do 

certame a validade se expirou em 01 de agosto de 2018. Referida situação 

implica na fumaça do bom direito e o periculum in mora, uma vez que a 

impetrante encontra-se aprovada e classificada dentro do número de 

vagas prevista no edital e expirada a validade do certame sem ter sido 

nomeada para o cargo para o qual concorreu. Com essas considerações, 

CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de segurança pretendida, para 

determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação e 

nomeação da impetrante ROSEANE NOVAES GARSKE no cargo de 

Assistente Social, tendo em vista que, após a desistência de seis e 

exoneração de duas candidatas, passou a figura dentro do número de 

vagas do certame realizado em 2016, na 17ª colocação. Sem custas (art. 

10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em julgado, 

comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, sexta-feira, 23 de 

novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002075-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRUET (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

IGOR MORENO DE OLIVEIRA OAB - MT21960/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1002075-76.2018.811.0003 VISTO. FERNANDA FRUET 

ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

aduzindo, em síntese, que foi classificada em 12º lugar no concurso 

realizado pela Prefeitura de Rondonópolis - Edital nº 001/2016-PMR, para o 

cargo de Psicóloga, cargo ao qual o certame disponibilizou 8 (oito) vagas 

na ampla concorrência. Informou que os oito candidatos aprovados foram 

convocados, porém as psicólogas aprovadas em 2º e 3º lugar desistiram 

de assumir o cargo na Prefeitura, pelo que fica clara a necessidade de 

preenchimento das vagas com os candidatos subsequentes. Asseverou 

que a Prefeitura além de não convocar os candidatos do concurso, 

contrata profissionais por meio de portarias e contrato com empresa 

terceirizada. Aduziu que, após a realização do concurso e a desistência 

das candidatas, foram publicadas 4 (quatro) portarias de nomeação de 

psicólogas para exercer “cargo em comissão”, as quais não são as 

próximas a serem chamadas no concurso e estão ocupando as vagas 

que deveriam ser destinadas aos Psicólogos classificados no concurso. 

Alegou que possui o direito subjetivo de ser convocada para exercer o 

cargo de Psicóloga na Prefeitura de Rondonópolis, pois sua posição 

preencheria as vagas existentes, que estão sendo ocupadas por outros 

psicólogos contratados de forma precária. Acrescentou que as quatro 

psicólogas citadas não foram nomeadas para exercer cargo de chefia, 

direção ou assessoria, mas, sim, para fazerem parte do corpo clínico dos 

postos de saúde do Município, atuando como psicólogas clínicas. Assim, 

requereu a concessão de liminar para determinar que a autoridade 

impetrada proceda à convocação da impetrante para assumir a função de 

Psicóloga. A liminar foi deferida para determinar que a autoridade coatora 
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convoque a impetrante no cargo de Psicóloga, para o qual foi classificada 

em 12º lugar no concurso realizado em 2016 (id. 12552805). Notificada, a 

autoridade coatora prestou informações, alegando litisconsórcio ativo 

necessário entre a impetrante e os candidatos que estão em posição 

melhores que a sua. Sustentou que não houve nomeação de nenhum 

candidato aprovado no certame com classificação imediatamente inferior a 

classificação da impetrante. Logo não há que se falar em abuso de 

autoridade (id. 13008633). Parecer do Ministério Público pela procedência 

do pedido, concedendo a ordem liminar definitiva para a nomeação em 

concurso público (id. 13360187). Em atendimento a cota ministerial, o 

Município anexou aos autos lista contendo o nome e lotação dos 

enfermeiros atualmente contratados pela prefeitura (id. 15465382). É o 

relatório. Decido. O impetrante busca a sua nomeação ao cargo de 

Psicóloga, para o qual foi classificada em 12º lugar. Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de cargos 

públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 8 (oito) vagas de ampla 

concorrência, 2 (duas) vagas para pessoas com deficiência e 2 (duas) 

vagas paras pessoas com baixa renda, para o cargo de Psicólogo (Id. 

12402788, p. 11), tendo sido a impetrante classificada em 12º lugar na 

ampla concorrência (Id. 12402819). Como se vê, a impetrante foi aprovada 

no concurso público fora do número de vagas previsto no edital, de modo 

que ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente 

expectativa de direito. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, a mera expectativa de nomeação dos candidatos 

aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se 

em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, 

há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de 

vagas existentes, com preterição daqueles que, provados, estariam aptos 

a ocupar o mesmo cargo ou função. Assim, a jurisprudência manifesta-se 

pela necessidade de que o candidato aprovado fora do número de vagas 

constante do edital comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos 

vagos e a contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo 

suficiente para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame. 

Confira-se a posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA 

DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS 

VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE 

SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o 

entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos 

aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se 

em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, 

há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de 

vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam 

aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 2. In casu, muito embora o 

agravado tenha obtido aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de 

vagas previstas no Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a 

Administração Pública, antes de expirado o prazo de validade do certame, 

realizou contratações temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o 

mesmo cargo a que concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e 

Traumatologia Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa 

circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do 

prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários 

para suprir a demanda por odontólogos pela Administração Pública 

demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma 

precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova 

orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato 

aprovado no certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não 

provido” (AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, 

Relator Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). 

Confira-se, ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental 

em recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. 

Contratação precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não 

comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de 

direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É 

posição pacífica desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos 

aprovados em concurso público vigente, o exercício precário, por 

comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo 

efetivo faz nascer para os concursados o direito à nomeação, por 

imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito 

subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente 

somente surge quando, além de constatada a contratação em comissão 

ou a terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a 

existência de cargo efetivo vago. Precedentes. 3. No caso em questão, 

não ficou comprovada, nos documentos acostados aos autos, a 

existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso, sendo 

necessário, para tanto, que haja dilação probatória, o que não se admite 

em via mandamental. Ausência de direito líquido e certo do agravante. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 29915 AgR, 

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/09/2012, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 25-09-2012 PUBLIC 

26-09-2012). Na hipótese, da análise dos documentos encartados aos 

autos, verifica-se que a Administração Pública, nos meses de junho e 

outubro de 2017, após a homologação do concurso, nomeou 4 

(profissionais) profissionais para exercer o cargo em Comissão de 

Psicóloga do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF (Jéssica da Silva 

Rezende, Kintte Mandela Pereira Feitosa Nunis, Mariana Roberta Silva 

Lobo e Marizeth Gomes do Nascimento), conforme se infere das Portarias 

nºs 22.059, 22.613, 22.589 e 22.601 (Id. 12402789, 12402791, 12402793 

e 12402794). Em consulta, ainda, a lista com a relação de todos 

psicólogos atualmente em exercício no Município de Rondonópolis, tem-se 

que de 19 (dezenove) profissionais, 06 (seis) deles estão atuando em 

cargo comissionado, ocupando as vagas daqueles que foram legalmente 

aprovados e classificados no concurso público para provimento de 

cargos de psicólogos, edital nº 001/2016 – PMR (id. 15465382). Dessa 

forma, as nomeações para o cargo de psicólogo realizadas pela 

autoridade coatora demonstram a real necessidade do serviço público, 

bem como a existência de cargo efetivo vago, já que o impetrado realizou 

contratações precárias, hipótese que exigia o aproveitamento dos que se 

submeteram ao prévio concurso público, o que não ocorreu. Assim, tendo 

a impetrante sido classificada em 12º lugar para o cargo de Psicólogo, e 

havendo, a princípio, prova de que há cargos vagos de psicólogo, bem 

como a contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo 

suficiente para a nomeação da impetrante (12), surge para ela o direito 

subjetivo à nomeação. Oportuno mencionar, em que pese a ocupação 

precária, no caso em tela, tenha ocorrido por nomeação em cargo em 

comissão, verifica-se, nesta fase inicial, que tais contratações tem como 

finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos, uma vez que o 

cargo de psicólogo não está relacionado dentre os cargos de provimento 

em comissão, conforme se denota do Anexo VI, da Lei Municipal nº 

3.247/2000. O artigo 82 da referida norma municipal dispõe que as 

funções gratificadas e os cargos de provimento em comissão necessários 

à estrutura administrativa da Prefeitura passam a serem os constantes do 

Anexo VI desta Lei. Logo, somente os referidos cargos mencionados no 

aludido anexo podem ser nomeados em comissão, o que demonstra que 

as ditas nomeações possuem a nítida finalidade de preenchimento de 

cargos efetivos vagos. Oportuno mencionar que as aludidas nomeações 

também não se amoldam a exceção prevista no art. 66, da Lei Municipal nº 

3.247/2000, a qual autoriza o Poder Executivo a preencher qualquer dos 

cargos relacionados diretamente com a área de Saúde e Educação, dentre 

eles o de psicólogo (§1º), através de Teste Seletivo, no caso de 

comprovada necessidade temporária de excepcional interesse público 

Municipal, desde que haja vaga em aberto e não exista nenhum 

concursado na lista de espera. No caso, existem candidatos aprovados 

em concurso público aguardando suas respectivas nomeações. Sobre o 

tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a 

ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação 

temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual 

promovera o concurso público, configura desvio de finalidade, 

caracterizando burla à exigência constitucional do concurso público. 

Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 

PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS 

APROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. (...) 2. A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou 

contratação temporária, de atribuições próprias do exercício de cargo 

efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público 

vigente, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, 

equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do 

artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal (AI n. 776.070-AgR, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 22.03.11). (Precedentes: RE n. 

555.141-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; 
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AI n. 777.644-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 

14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe de 

27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 

29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª 

Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, Relator o Ministro Néri da Silveira, 2ª 

Turma, DJ de 28.6.02, entre outros)” (STF, RE 614.438/ES, Relator Ministro 

Luiz Fux, Data do julgamento: 29/06/2012). Logo, a princípio, verifica-se 

que a ocupação precária dos cargos de psicólogo, através das 

nomeações para exercer cargo em comissão, caracteriza uma verdadeira 

burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal, na 

medida em que, surge para a impetrante o direito subjetivo à nomeação. 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO. Anoto que, de acordo com os Tribunais 

Superiores, é desnecessária a citação dos candidatos melhores 

classificados para formação de litisconsórcio passivo. Nesse sentido, 

transcrevo o julgado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE 

DO ART. 269 DO CPC, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA Nº 284/STF. 

DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO EM 

RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME. 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS NA 

VIGÊNCIA DO CERTAME PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS DOS 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. COMPROVAÇÃO DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1(...) 3. No pertinente ao art. 47 do 

CPC, esta corte superior já consolidou o entendimento de que é 

prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação 

aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas 

expectativa de direito à nomeação. (...) 8. Expirado o prazo de validade do 

certame, não infringe a ordem classificatória a decisão que determina a 

nomeação e posse imediata do candidato que resguardou seu direito ao 

impetrar mandado de segurança em tempo hábil. 9. O agravante não 

trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão 

impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 10. 

Agravo regimental do estado de Goiás desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 

151.813; Proc. 2012/0042723-7; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho; DJE 11/04/2016). Com essas considerações, CONCEDO 

EM DEFINITIVO a ordem de segurança pretendida, para determinar que a 

autoridade impetrada proceda à imediata convocação e nomeação da 

impetrante FERNANDA FRUET no cargo de psicólogo, tendo em vista a 

contratação precária de profissionais durante a validade do concurso e 

em quantidade superior a posição em que o impetrante ficou classificado 

no concurso de 2016 (12º lugar). Sem custas (art. 10, inciso III, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 

25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em julgado, comunique-se o 

resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações 

de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, sexta-feira, 23 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008423-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1008423-13.2018.8.11.0003 VISTO. DANIELLY DA SILVA 

RIBEIRO ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que 

participou do concurso público realizado pela Prefeitura de Rondonópolis - 

Edital nº 001/2016-PMR, no qual foram disponibilizadas 7 (sete) vagas) 

para cargo de Orientador Social, tendo sido classificada em 8º lugar para 

o referido cargo. Consta na inicial que, em 28 de abril de 2017, os 7 (sete) 

candidatos aprovados foram convocados, contudo a candidata Julyene 

Oliveira Teixeira, aprovada em 5º lugar, deixou de assumir a vaga. 

Asseverou que a administração pública declarou no edital do concurso a 

necessidade de preenchimento de sete vagas para o cargo de Orientador 

Social, no entanto, vencido o prazo de validade do certame, somente seis 

vagas foram efetivamente ocupadas, sendo que, até o momento, não 

houve o preenchimento da sétima vaga. Aduziu que a Prefeitura além de 

não ter convocado a impetrante, contratou 16 (dezesseis) profissionais 

através de empresa terceirizada para exercer as mesmas funções do 

cargo de Orientador Social, porém com uma nomenclatura diversa, qual 

seja “Digitador”. Alegou que a desistência da candidata aprovada em 

quinto lugar fez nascer para a impetrante o direito subjetivo à nomeação, 

pois a posição dela alcança a vaga existente. Assim, requereu a 

concessão de liminar, sem a oitiva do impetrado, para determinar que a 

autoridade coatora seja compelida a convocar e nomear a impetrante no 

cargo de Orientador Social, para o qual foi classificada em 8º lugar. A 

liminar foi deferida para determinar que a autoridade coatora convoque a 

impetrante no cargo de Orientador Social para o qual foi classificada em 8º 

(oitava) lugar no concurso realizado em 2016 (id. 15706245). Notificada, a 

autoridade coatora prestou informações, alegando que concerne ao juízo 

de conveniência e oportunidade do Poder Público a opção de se valer ou 

não da medida de nomear candidatos fora do número de vagas, ou 

realizar outro certame para a seleção dos melhores classificados, dentro 

do número de vagas para ocupação de cargo público Asseverou que não 

houve preterição de nomeação para o exercício do cargo da impetrante, 

não existindo, portanto, direito subjetivo à nomeação (id. 15853036). 

Parecer do Ministério Público pela procedência do pedido, concedendo a 

ordem liminar definitiva para a nomeação em concurso público (id. 

16085730). É o relatório. Decido. Denota-se que a impetrante busca a sua 

nomeação ao cargo de Orientador Social para o qual foi classificada em 8º 

(oitavo) lugar, sob o fundamento de que possui direto subjetivo à 

nomeação em razão da desistência da candidata aprovada em 5º (quinto). 

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito à 

nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de 

vagas previstas no edital, na hipótese deste passar a figurar entre as 

vagas em decorrência da desistência de candidatos melhor classificados. 

Vejamos: "O direito à nomeação também se estende ao candidato 

aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a 

figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos 

classificados em colocação superior. Precedentes." (RE 946425 AgR, 

Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 

28.6.2016, DJe de 9.8.2016). Da análise dos documentos encartados aos 

autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis promoveu concurso 

público para provimento de cargos públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 

7 vagas de ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência e 1 para 

pessoas com baixa renda, para o cargo de Orientador Social (Id. 

15502536, p. 30), tendo sido a impetrante classificada em 8º lugar na 

ampla concorrência, conforme resultado final homologado pelo Decreto nº 

7.997, de 27 de julho de 2018, publicado no DIORONDON nº 3764, em 01 

de agosto de 2018. Verifica-se, ainda, que a candidata aprovada em 

quinto lugar na ampla concorrência, Julyene Oliveira Teixeira, foi 

convocada para, no prazo máximo de 30 dias, assumir o cargo de 

Orientador Social (Id. 15502537, p. 18), mas em consulta ao site da 

Prefeitura de Rondonópolis foi possível confirmar a desistência da citada 

candidata, pois além de o nome dela não constar na relação de servidores 

ativos, não foi encontrada a respectiva portaria de nomeação 

(http://www.rondonopolis.mt.gov.br/). Em consulta ao site da Prefeitura de 

Rondonópolis é possível confirmar a desistência da referida candidata, 

aprovada em segundo lugar, pois além de o nome dela não constar na 

relação de servidores ativos, não foi encontrada a respectiva portaria de 

nomeação (http://www.rondonopolis.mt.gov.br/). Nesse contexto, 

conclui-se que a impetrante passou a figurar em 7º lugar, dentro do 

número de vagas previstas no certame. Ressalta-se que, ao anunciar no 

edital a quantidade de vagas a serem preenchidas, o Município manifestou 

a precisa extensão das suas necessidades, em correspondência com a 

capacidade da sua receita financeira, até porque a criação de cargos 

pressupõe dotação orçamentária suficiente, conforme está previsto no 

artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. Desse modo, certamente o 

edital vincula o ente público, obrigando-o a prover as vagas oferecidas, 

com a ressalva de que, apenas durante o prazo de validade do concurso, 

é que a administração pública tem a discricionariedade quanto ao momento 

da nomeação. Expirado o prazo do certame, o candidato aprovado dentro 

do numero de vagas tem o direito à convocação, nomeação e posse, 
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estando a matéria, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. 

Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À 

NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 

NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração 

poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não 

poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, 

passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, 

um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do 

concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que 

declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação 

para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação 

titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 

BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR 

MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT 

VOL-0259903 PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO 

NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - 

DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E 

CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. 

"Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, 

DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois 

de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No caso, o edital n. 

001/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016, consta que “o prazo de 

validade deste concurso público será de 2 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado por igual período, contado o prazo a partir da data de sua 

homologação, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis” (item 19.5 - Id. 15502536, p. 14). Ressalta-se que a 

homologação do concurso foi publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 

3764, em 01 de agosto de 2016 (Decreto nº 7.997/2016), e como não 

houve a prorrogação do certame a validade se expirou em 01 de agosto 

de 2018. Referida situação implica na fumaça do bom direito e o periculum 

in mora, uma vez que a impetrante encontra-se aprovada e classificada 

dentro do número de vagas prevista no edital e expirada a validade do 

certame sem ter sido nomeada para o cargo para o qual concorreu. Com 

essas considerações, CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de segurança 

pretendida, para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação da impetrante DANIELLY DA SILVA RIBEIRO no 

cargo de Orientador Social, tendo em vista que, após a desistência da 

candidata aprovada em 5º lugar, passou a figura dentro do número de 

vagas do certame realizado em 2016, na 7º colocação. Sem custas (art. 

10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em julgado, 

comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, sexta-feira, 23 de 

novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001295-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCY BARAUNA DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. 1001295-39.2018.8.11.0003 VISTO. JUVERCY BARAUNA 

DE SOUZA LOPES ajuizou ação de concessão de auxílio acidente com 

pedido de tutela antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que sofreu um 

acidente de trabalho, apresentando quadro clínico de traumatismo de 

músculo e tendão ao nível do punho e da mão (CID 10 S66) Destaca que, 

em virtude do acidente, recebeu o auxílio doença por acidente de trabalho 

no período de 06/08/2016 a 19/10/2016, mas a autarquia cessou o 

benefício de auxílio doença e não concedeu o auxílio acidente que lhe era 

de direito, tendo em vista que a capacidade laborativa do autor foi muito 

afetada. Assim, requereu a concessão do benefício do auxílio acidente 

desde a data da cessação do auxílio doença, em 19/10/2016. Citado, o 

INSS não apresentou contestação (certidão id13215057). Realizada 

perícia médica, o laudo foi juntado aos autos (id. 15742545). Intimado, o 

requerido não manifestou sobre o laudo pericial (id. 15944135). O autor 

manifestou sobre o laudo, oportunidade em que ratificou os termos da 

inicial (id. 16072561). É o relatório. Decido. Pelo exame dos autos, anoto 

que o autor busca a concessão do benefício auxílio acidente, sob a 

alegação de redução da sua capacidade laborativa para o exercício da 

atividade que antes desempenhava em decorrência do acidente de 

trabalho sofrido. O benefício previdenciário pretendido pelo autor encontra 

previsão na Lei nº 8.213/91, em seu artigo 86, in verbis: “Art. 86. O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia”. Conforme se depreende da 

redação do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, para que seja concedido o auxílio 

acidente, necessário que o segurado tenha redução na sua capacidade 

laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. No caso dos 

autos, é fato incontroverso que o autor sofreu acidente de trabalho que 

resultou em lesões em tendões do punho, conforme se infere dos 

documentos médicos juntados nos autos (id. 11939144 e 11939151). O 

laudo médico pericial realizado em 11/07/2018 aponta que o autor 

apresenta limitação de flexão de punho em 60º, com extensão 

preservada. O médico perito concluiu que há restrição de esforço com 

braço direito devido perda leve de força e limitação de flexão do punho (id. 

15742545). Note-se que, na esteira da interpretação do artigo 86, o 

acidente de trabalho que resultou na lesão referida no laudo pericial 

causou a redução da capacidade laborativa do requerente (limitação de 

flexão do punho). Ademais, o autor sofreu acidente de trabalho, ficando 

com sequela (perda de força no braço e limitação de flexão do punho) e, 

em razão de tal circunstância, encontra-se em evidente desvantagem, 

quando comparado com outros trabalhadores sem qualquer limitação, 

mormente em um mercado de trabalho extremamente competitivo como o 

atual. Por evidente, o trabalhador acidentado sabe de sua situação de 

inferioridade relativamente aos demais colegas sem qualquer imperfeição, 

com o que, cabível uma compensação, ainda mais quando reconhecida a 

irreversibilidade da sequela que, sem dúvida, demanda maior esforço de 

sua parte para o desempenho das funções habituais. Nesse sentido: 

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO POLEGAR DA 

MÃO DIREITA. PERÍCIA QUE NEGA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORAL. CONCLUSÃO EQUIVOCADA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. 

RECURSO PROVIDO. É equivocada a conclusão pericial que nega a 

existência de redução da capacidade laboral de obreiro que, em acidente 

típico, sofreu a amputação parcial de dedo da mão, pois que "a mão 

funciona como um conjunto harmônico, em que cada um dos dedos tem 

função própria e ajuda os outros na tarefa de apreensão dos objetos, 

movimentação e posicionamento das estruturas a serem trabalhadas e 

manuseadas. A alteração funcional de um deles acarreta o dispêndio de 

energia" (RT 700/117). A perda parcial, mesmo mínima de dedos da mão, 

rende ensejo à percepção do auxílio-acidente.” (TJSC - AC 475662 SC 

2010.047566-2, Relator Newton Janke, Órgão Julgador: 9/8/2011, 

Segunda Câmara de Direito Público, Julgamento: 9/8/2011). Destarte, em 

razão da redução da capacidade laborativa, o autor faz jus ao auxílio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 333 de 458



acidente postulado na inicial. Quanto à data de início da concessão do 

benefício, a rigor, o auxílio acidente é devido a partir do dia da cessação 

do auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou 

rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua cumulação com 

qualquer aposentadoria, nos termos do disposto do § 2º, do art. 86, da Lei 

nº 8.213/91. In casu, o requerente recebeu auxílio doença por acidente do 

trabalho até o dia 19/10/2016, por meio do NB 615.441.401-7 (id. 

15944140), de modo que o benefício de auxílio acidente deve ser 

concedido a partir do dia seguinte ao da cessação do referido auxílio 

doença, ou seja, 20/10/2016 O auxílio acidente mensal corresponderá a 

cinquenta por cento do salário de benefício e será devido até a véspera 

do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, na 

forma prevista no § 1º da lei de regência. Com essas considerações, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por JUVERCY 

BARAUNA DE SOUZA LOPES, para condenar o requerido INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL a implantar o benefício auxílio acidente, 

em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio 

doença NB NB 615.441.401-7 (19/10/2016), ou seja, 20/10/2016. Os 

valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo 

índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros 

moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, 

desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no 

REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por 

unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905). Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

Réu. Condeno o INSS ao pagamento das despesas processuais 

(honorários periciais custeados pelo autor) e de honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 

85, § 3º, I e do Código de Processo Civil. Em atenção ao artigo 1.288 da 

CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido: 

NOME DO SEGURADO: Juvercy Barauna de Souza Lopes BENEFÍCIO 

CONCEDIDO: Auxílio Acidente RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada 

pelo INSS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 20/10/2016 - Dia seguinte 

ao da cessação do benefício de auxílio doença nº 615.441.401-7. Esta 

sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da 

condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 

1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C. 

Rondonópolis-MT, sexta-feira, 23 de novembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-118 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1003859-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPUGNADO)

 

PROCESSO Nº 1003859-88.2018.8.11.0003 VISTO. O BANCO BRADESCO 

S/A ajuizou ação de embargos à execução fiscal promovida pelo 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS alegando, em síntese, irregularidade na 

constituição do crédito, no valor de R$ 4.131,50 (quatro mil, cento e trinta e 

um reais e cinquenta centavos), haja vista que decorrente de multa 

aplicada, no valor de R$ 3.500,00, sem a devida motivação, ante a 

ausência de qualquer violação à legislação consumerista. Sustento, ainda, 

que a multa aplicada está em desacordo com os parâmetros exigidos pela 

Lei do Consumidor, sendo desproporcional. Assim, requereu seja 

declarada a nulidade da CDA e por consequência, extinta a execução 

fiscal nº 1000870-12.2018.8.11.0003. Decorrido o prazo legal para 

impugnação dos embargos, as partes foram intimadas para especificarem 

as provas que pretendem produzir (id. 15586197). O embargante informou 

que não possui interesse em produzir outras provas além das carreadas 

aos autos (id. 15813819) O Município de Rondonópolis impugnou os 

embargos, alegando a intempestividade dos embargos, sob o argumento 

de que o embargante ofereceu a garantia fora do prazo legal de 5 (cinco) 

dias (artigo 8º da Lei nº 6.830/80), já que foi citado em 30/04/2018 e 

ofereceu garantia nos autos somente em 11/05/2018. Asseverou que a 

multa foi aplicada em virtude prática abusiva contrária às normas do CDC, 

estando à decisão administrativa bem fundamentada. Quanto ao valor da 

multa, sustenta que foi atendida a proporcionalidade, atentando-se à 

gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do 

fornecedor e reincidência. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos 

formulados na inicial (id. 15813819). É o relatório. Decido. DA 

TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. O embargante não possui razão ao 

afirmar a intempestividade dos embargos. De fato, o art. 8º da Lei nº 6.830 

/1980 prevê o prazo de cinco dias, contados da citação, para o executado 

pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na CDA ou 

para garantir a execução. Porém, a não observância desse artigo ou se a 

indicação de bens à penhora pelo devedor for realizada 

extemporaneamente, como no caso, acarretará somente a outorga ao 

credor do direito de nomear bens a penhora (artigo 10, da Lei nº 

6.830/1980), mas não impede o executado de interpor embargos a 

execução. Insta mencionar, que a garantia, no caso, trata-se de dinheiro 

(primeiro lugar na ordem de preferência - artigo 11); logo, não é recusável 

pelo credor. Acerca do prazo para o oferecimento dos embargos em 

execuções fiscais, dispõe o artigo 16 da Lei de Federal n° 6.830/1980: 

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; III - 

da intimação da penhora." Nos termos do dispositivo legal supratranscrito, 

o trintídio legal para o oferecimento dos embargos inicia-se com o depósito 

do dinheiro. É a Lei nº 6.830/80 que assim disciplina e, tratando-se de lei 

especial, deve ser seguida. Contudo, referida lei não disciplina a forma em 

que é feita a contagem de tal prazo, pelo que deve ser aplicada, 

subsidiariamente, a regra geral disposta no Código de Processo Civil. Ao 

regular a forma de contagem dos prazos processuais, o artigo 184 do CPC 

(vigente na época da interposição dos embargos) assim disciplinava: 

“computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do 

vencimento” e que “os prazos somente começam a correr do primeiro dia 

útil após a intimação”. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRAZO. TERMO INICIAL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA ESPECIAL DO ART. 16, III, DA LEI 6.830/80. 

TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE 

AO DA INTIMAÇÃO. ART. 184, DO CPC. 1. Os embargos do devedor, na 

execução fiscal, devem ser opostos da intimação pessoal do 

representante legal da devedora, com expressa advertência legal do 

prazo de trinta dias para sua oposição, não restando, assim, o termo a 

quo, da juntada aos autos do respectivo mandado. 2. (...) 3. Não obstante, 

é de sabença que os prazos processuais contam-se com a exclusão do 

dia do começo e inclusão do vencimento, nos termos do art. 184, do CPC, 

sendo certo que o § 2º do referido artigo é explícito quanto ao termo a quo 

da contagem dos prazos ser o primeiro dia útil após a intimação.

(Precedentes: REsp 242.076/PR, DJ 02.04.2007; AgRg no Ag 926.830/MT, 

DJ 28.04.2008; REsp 692.284/RJ, DJ 15.08.2005; REsp 200351/RS, DJ 

19.06.2000) (...) 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 

986.831/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

12/08/2008, DJe 11/09/2008). “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. APLICAÇÃO DO ARTIGO 184 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. As regras do artigo 184 do 

Código de Processo Civil aplicam-se à contagem do prazo para os 

embargos à execução. De sorte que, assinado o termo de nomeação à 

penhora, em Cartório, o prazo para oferecimento de embargos abre-se no 

primeiro dia útil subsequente, independentemente de outra intimação. 

Recurso provido.” (REsp 242.076/PR, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira 

Turma, julgado em 20/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 262). No caso, o depósito 

foi realizado em 11/05/2018 (ID. 13274961 da execução). A presente ação 

foi ajuizada em 29/05/2018, dentro do trintídio legal, mostrando-se 

tempestivos, como, inclusive, foi certificado. MÉRITO. A matéria tratada 

nestes autos é unicamente de direito, não havendo, portanto, necessidade 

de produção de provas em audiência, de modo que, nos termos do art. 

920, II, do Código de Processo Civil, passo a julgar antecipadamente a lide. 

De acordo com os documentos dos autos, a multa, objeto da execução, 

decorre de um processo administrativo nº 0113.002.498-5/2013, 

instaurado perante o PROCON pelo consumidor João Antônio Loi, no qual 

noticiou que seu pai possuía uma conta há muitos anos no banco HSBC, 

que foi cancelada em 2012, devido a uma dívida; porém o seguro 

permaneceu ativo. O reclamante foi até a agência e requereu a emissão 

de boletos para o pagamento da dívida, mas os boletos chegavam sempre 

após a data do vencimento e às vezes, nem chegava em sua residência. 

Consequentemente, o seguro foi cancelado por falta de pagamento (id. 

13387214). Conforme se extrai da cópia da reclamação, em audiência 

realizada 06 de setembro de 2013, o banco reclamado apresentou 
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proposta de reativação do contrato com uma numeração e o envio de 

carnê de pagamento para endereço do cliente. A proposta foi aceita pelo 

reclamante (id. 13387228). Ocorre que na decisão administrativa foi 

imposta uma multa, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

por violação ao artigo 14 do CDC (id. 13387228 e 13387224). Nesse 

contexto, verifica-se inadequada a penalidade aplicada na decisão 

administrativa, pois o acordo efetuado entre consumidor e a instituição 

financeira representa um fato extintivo do direito do consumidor e não 

mereceu do PROCON a devida consideração, sendo certo que em face da 

não resistência do banco embargante ao acatamento do pedido do 

consumidor, a multa se mostra inviável, uma vez que atendeu as 

reivindicações do reclamante, não justificando a penalidade aplicada. Ora, 

se a reclamação ocorreu porque o seguro foi cancelado por falta de 

pagamento e porque os boletos eram enviados ao consumidor com data 

vencida, ao aceitar a proposta do Banco de reativação do seguro, com o 

envio de carnê para o endereço do consumidor, certo é que a 

reivindicação perdeu seu objeto, até porque, como consequência do 

acordo, o direito do reclamante foi extinto. Em outras palavras, se o 

próprio consumidor se satisfez com o acordo entabulado, colocando fim à 

controvérsia, não há razoabilidade na manutenção da multa, que estaria 

sendo aplicada por fato já solucionado. Sua manutenção somente se 

justificaria se a conduta do prestador de serviços fosse omissa frente aos 

fatos noticiados ou se estivesse descumprido qualquer termo do acordo, o 

que, no entanto, não é o caso. Com efeito, a estipulação da sanção 

pecuniária decorre de ato diligente do PROCON, sendo que a previsão da 

pena está associada ao possível inadimplemento dos deveres de consumo 

ou mesmo da persistência nos casos de desobediência. E uma vez 

celebrado acordo entre as partes, verifica-se que a finalidade da sanção 

foi alcançada, de modo a não persistir a imposição da multa. Nesse 

sentido: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO 

NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA PELO PROCON À CASAN POR NÃO 

ATENDER À NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE UMA 

RECLAMAÇÃO DE CLIENTE. COMPROVAÇÃO DE QUE A NOTIFICAÇÃO 

FOI ATENDIDA E O CLIENTE FOI RESSARCIDO. DOCUMENTOS 

APRESENTADOS POR CÓPIAS NO LUGAR DOS ORIGINAIS. 

IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA QUE DECRETOU A NULIDADE DA IMPOSIÇÃO 

DA MULTA E EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO. O Código 

de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11.09.1990), nos arts. 55 a 60, 

prevê sanções administrativas a serem aplicadas pelo PROCON aos 

fornecedores de bens e serviços fiscalizados que infringirem os deveres 

estabelecidos para proteção do consumidor. Evidenciado que a empresa 

fornecedora cumpriu com suas obrigações, ao prestar as informações 

que lhe foram solicitadas pelo órgão fiscalizador, além de resolver o 

problema que gerou a reclamação do cliente, não há como impor-lhe 

qualquer multa.” (TJSC; AC 2012.082464-1; Chapecó; Quarta Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 01/08/2013; DJSC 09/08/2013; 

Pág. 276). “ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO 

PROCON. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O 

FORNECEDOR. FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

MULTA DESCABIDA. APELO PROVIDO. Tendo em vista a ocorrência de 

acordo firmado entre as partes, nos autos da reclamação aviada pelo 

consumidor junto ao PROCON, devidamente assinado e sem a existência 

de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar 

a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito.” (TJBA – APL 

00204209620098050001, Segunda Câmara Cível, julgamento: 27/11/2013). 

Assim, havendo a resolução do problema detectado pelo cliente, via 

intermediação do PROCON, não há razão plausível para apenar a 

embargante, já que o fundamento para criação deste órgão administrativo 

é solucionar as queixas dos clientes, se possível, mas não aplicar multas. 

Estas somente devem ser efetivadas quando a parte não soluciona os 

problemas após ser devidamente notificada, o que não é o caso dos 

autos. Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTES os embargos à execução ajuizados por BANCO 

BRADESCO S/A em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para extinguir 

a execução fiscal nº 1000870-12.2018.8.11.0003, por ser nula a certidão 

de dívida ativa nº 1187/2017, ante a ausência de motivação para a 

cobrança da multa aplicada no processo administrativo nº 

0113.002.498-5/2013. Após o trânsito em julgado, devolvam-se ao 

embargante os valores depositados na conta judicial a título de garantia, 

no valor de R$ 3.599,60 e atualizações (execução fiscal). Sem custas, em 

face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

exequente/embargado. Condeno o embargado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em 

julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução fiscal 

nº 1005170-85.2016.8.11.0003. Esta sentença não está sujeita a reexame 

necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido 

na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do 

CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, 24 de novembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011566-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIA VANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). DEFIRO o benefício da 

gratuidade da justiça aos autores, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de novembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003177-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA ROSMANINHO (REQUERENTE)

SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO MACHADO MIRANDA (REQUERENTE)

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

GILSON CIPRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003177-70.2017.8.11.0003. REQUERENTE: EDILSON DA SILVA 

ROSMANINHO, GILSON CIPRIANO DA SILVA, ROMULO CANDIDO DE 

CARVALHO, MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA, FLAVIO MACHADO 

MIRANDA, SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS VISTO Certifique-se se os autores recolheram o valor 

das custas remanescentes. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 25 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006119-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)
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VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007518-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003325-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003325-47.2018.8.11.0003 VISTO. Ante o teor da petição 

de Id. 16446808, substituo o perito nomeado nos autos, nomeando para o 

encargo o Dr. Cleber Marcial Aguilar Verquietini, podendo ser encontrado 

na Rua Humaitá, Nº 1837, Vila Birigui, Rondonópolis-MT, CEP 78705-059, e 

no telefone: (66) 3022-020. Intimem-se as partes desta decisão e para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, 

se for o caso. Após, intime-se o novo perito acerca da nomeação e para 

designar data para realização da perícia, encaminhando-se os quesitos 

apresentados pelas partes. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para a confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados 

aos autos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 22 de 

novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002701-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

VISTO. INDEFIRO o pedido de extinção formulado no Id. 15493940 em 

virtude do atual entendimento do TJMT já apontado no Id. 13615848, que 

declina a necessidade de realização de perícia contábil na hipótese dos 

autos. Cumpram-se as determinações contidas na decisão de Id. 

15214316. Rondonópolis, quinta-feira, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012577-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FELIPE HORTA JUNIOR (RÉU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, citem-se os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo legal (artigos 183 e 335, ambos do 

CPC). DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, nos 

termos do artigo 98 do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de novembro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012608-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (EXECUTADO)

 

Processo: 1012608-94.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado por FLAVIA FERREIRA em face do 

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS, SR. JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAÚJO. Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o presente pedido 

foi distribuído em duplicidade, conforme processo eletrônico de nº 

1012605-42.2018.8.11.0003. Diante disto, determino o cancelamento da 

distribuição deste feito que foi o segundo a ser distribuído. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429279 Nr: 11363-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA MARIA DE SOUZA, MANOEL JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

NEUSA NOVAIS DA ROCHA, MARIA ROCHA GOMES, ZENANIDE PEREIRA 

DO NASCIMENTO, ZENILDA NOVAIS DA ROCHA, JOVELINA NOVAIS DA 

ROCHA, MARIA JULIA SILVA NAVES, DENIVALDO PEREIRA DA ROCHA, 

ZENIS NOVAES DA ROCHA, ROSANGELA MARIA N. DE OLIVEIRA, 

ROBSON ONILDO NAVES, DENIZAR NOVAIS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 11363-80.2009.811.0003(NºANTIGO:257/2011) CÓDIGO: 

429279

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: JOSINA MARIA DE SOUZA e MANOEL JOSE DE 

SOUZA

PARTE RÉQUERIDA: ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e 

OSVALDO MORAIS e JADSON RAMALHO DE OLIVEIRA e ROSINEIDE DE 

OLIVEIRA e NEUSA NOVAIS DA ROCHA e ZENANIDE PEREIRA DO 

NASCIMENTO e ZENILDA NOVAIS DA ROCHA e MARIA ROCHA GOMES e 

JOVELINA NOVAIS DA ROCHA e DENIVALDO PEREIRA DA ROCHA e 
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ZENIS NOVAES DA ROCHA e MARIA JULIA SILVA NAVES e ROSANGELA 

MARIA N. DE OLIVEIRA e ROBSON ONILDO NAVES e DENIZAR NOVAIS 

DA ROCHA

INTIMANDO/CITANDO: REQUERIDA: ZENAIDE PEREIRA NASCIMENTO, 

Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido.

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, para, no prazo de 5 (cinco) 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.

 DESPACHO/DECISÃO: VISTO. Trata-se de ação de usucapião ajuizada 

por MANOEL JOSÉ DE SOUZA e JOSINA MARIA DE SOUZA em face dos 

ESPÓLIOS DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e JORGINA NOVAES DA 

ROCHA. Analisando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em 

06/11/2009 e processada na 3ª Vara Cível nesta Comarca, tendo sido 

declarada a incompetência daquele juízo, tendo em vista que o Município 

de Rondonópolis manifestou interesse na lide (fls. 105). Assim, 

considerando que o Município de Rondonópolis manifestou interesse no 

feito, sob o argumento de que parte da área objeto da demanda pertence 

ao Município, DETERMINO a inclusão do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS no 

polo passivo da ação.CITE-SE o Município para oferecer resposta escrita, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC).No caso, determinou-se a 

citação de todos os sucessores dos requeridos, tendo em vista que os 

requeridos faleceram, sendo que todos foram citados com exceção da 

herdeira ZENAIDE PEREIRA DO NASCIMENTO.Os autores requereram a 

busca de endereço da referida sucessora, diante da impossibilidade de 

obterem por outro meio o endereço (fls. 282).Assim, considerando que a 

consulta ao INFOJUD pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior 

celeridade e efetividade ao processo de execução, DEFIRO o pedido 

formulado pelos autores, para que seja acessado o sistema INFOJUD, 

mediante senha pessoal deste juízo, para obter as informações solicitadas 

pelos requerentes. Em consulta ao sistema INFOJUD, verifica-se que 

consta o mesmo endereço já informado nos autos.Dessa forma, não tendo 

sido localizada pessoalmente a referida herdeira, CITE-SE ZENAIDE 

PEREIRA DO NASCIMENTO, por edital.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) 

dias.Em caso de revelia nomeio um dos membros da Defensoria Pública 

para atuar como curador especial da parte executada (art. 72, II do Código 

de Processo Civil).Cumpra-se.”

 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, ZFC, digitei.

Rondonópolis - MT, 27 de novembro de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62927 Nr: 11450-56.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSCAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE PEÇAS 

VEICULOS LTDA, DORACY MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19.662/O MT, ODAIR A. BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A

 Intimar o patrono da parte requerida, advº. ODAIR A. BUSIQUIA, OAB/MT 

11564-A da r. sentença “in fine” a seguir transcrita: "[...].Assim, não há 

contradição na decisão quando o embargante não comprovou as suas 

alegações na primeira oportunidade em que teve para postular o 

desbloqueio dos valores possivelmente impenhoráveis.A decisão 

proferida analisou todas as questões postas, inexistindo nenhuma 

omissão ou contradição. Portanto, se a parte não instruiu adequadamente 

o seu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta poupança, 

não pode em sede de embargos de declaração acusar a decisão judicial 

de contraditória. Posto isso, desacolho os embargos de declaração 

apresentado por DORACY MARQUES, uma vez que a decisão de fls. 236 

não é contraditória. Transfira o valor penhorado (fls. 239) para a conta do 

exequente. Cumpra-se.Rondonópolis, domingo, 20 de outubro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749437 Nr: 7466-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MÁRCIO TAVARES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT, ILSON JOSE GALDINO - OAB:OAB/MT11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Em razão da petição de fls. 226, DECIDO substituir o(a) perito(a) 

nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa FORENSE 

LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 

5 2 5 ,  B a i r r o  A l v o r a d a ,  C E P  7 8 0 4 8 - 2 5 0 ,  C u i a b á - M T , 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Entregue o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS 

& CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 739205 Nr: 1461-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLAUDIA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Diante do conteúdo da certidão de fls. 149, DECIDO substituir o(a) perito(a) 

nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa FORENSE 

LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 

5 2 5 ,  B a i r r o  A l v o r a d a ,  C E P  7 8 0 4 8 - 2 5 0 ,  C u i a b á - M T , 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso.

 Depois, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se 

os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, cientificando-o de 

que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as 

partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820299 Nr: 3089-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERALDA DE FREITAS SCAGLION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se o advogado da parte autora para promover a habilitação dos 
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sucessores da falecida, no prazo de 30 (trinta) dias.

Declaro suspenso este feito até que ocorra a habilitação.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816783 Nr: 1839-15.2016.811.0003

 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: JOSÉ FRANCISCO REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 271, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 429279 Nr: 11363-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA MARIA DE SOUZA, MANOEL JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

NEUSA NOVAIS DA ROCHA, MARIA ROCHA GOMES, ZENANIDE PEREIRA 

DO NASCIMENTO, ZENILDA NOVAIS DA ROCHA, JOVELINA NOVAIS DA 

ROCHA, MARIA JULIA SILVA NAVES, DENIVALDO PEREIRA DA ROCHA, 

ZENIS NOVAES DA ROCHA, ROSANGELA MARIA N. DE OLIVEIRA, 

ROBSON ONILDO NAVES, DENIZAR NOVAIS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 VISTO.

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por MANOEL JOSÉ DE SOUZA e 

JOSINA MARIA DE SOUZA em face dos ESPÓLIOS DE BELARMINO 

PEREIRA DA ROCHA e JORGINA NOVAES DA ROCHA.

Analisando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em 06/11/2009 e 

processada na 3ª Vara Cível nesta Comarca, tendo sido declarada a 

incompetência daquele juízo, tendo em vista que o Município de 

Rondonópolis manifestou interesse na lide (fls. 105).

Assim, considerando que o Município de Rondonópolis manifestou 

interesse no feito, sob o argumento de que parte da área objeto da 

demanda pertence ao Município, DETERMINO a inclusão do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS no polo passivo da ação.

CITE-SE o Município para oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC).

 No caso, determinou-se a citação de todos os sucessores dos 

requeridos, tendo em vista que os requeridos faleceram, sendo que todos 

foram citados com exceção da herdeira ZENAIDE PEREIRA DO 

NASCIMENTO.

Os autores requereram a busca de endereço da referida sucessora, 

diante da impossibilidade de obterem por outro meio o endereço (fls. 282).

Assim, considerando que a consulta ao INFOJUD pode ser adotada pelo 

juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução, DEFIRO o pedido formulado pelos autores, para que seja 

acessado o sistema INFOJUD, mediante senha pessoal deste juízo, para 

obter as informações solicitadas pelos requerentes.

 Em consulta ao sistema INFOJUD, verifica-se que consta o mesmo 

endereço já informado nos autos.

Dessa forma, não tendo sido localizada pessoalmente a referida herdeira, 

CITE-SE ZENAIDE PEREIRA DO NASCIMENTO, por edital.

Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.

Em caso de revelia nomeio um dos membros da Defensoria Pública para 

atuar como curador especial da parte executada (art. 72, II do Código de 

Processo Civil).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737182 Nr: 72-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALINE BRAGA SOUZA PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES encontrados na 

conta corrente do Município de Rondonópolis, até o valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos honorários 

periciais.Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos. Para a realização da perícia, 

intime-se o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, os holerites do autor, no período de 11/1993 até 08/1994, e 

os holerites referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da 

carreira do autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o 

requerido deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do 

autor, atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, 

informar a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, 

no período de 11/1993 a 02/1994.Este Juízo indica o seguinte quesito a ser 

respondido pela perita:“Com base nos documentos apresentados pelo 

Município, informe se com a reestruturação da carreira dos servidores do 

Município, por meio da Lei Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve 

incorporação/reposição da alegada perda salarial apurada no laudo 

pericial, considerando apenas o percentual apurado com base na data do 

efetivo pagamento, já que a sentença assim determinou?” Apresentados 

os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início aos trabalhos, 

encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas partes, 

cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 435867 Nr: 4535-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, 

LUIZ ANTONIO CASARIN, ELIZABETE FATIMA RAMOS, LUCAS 

FRANCISCO RAMOS CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:OAB/MT6938, JOSE ANTONIO DE MELO - OAB:8.604/MT

 Com essas considerações, rejeito as exceções de pré-executividade 

proposta por COMERCIAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, ELIZABETE 

FÁTIMA RAMOS, LUIZ ANTONIO CASARIN e LUCAS FRANCISCO RAMOS 

CASARIN. Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se 

tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de bens dos executados, suficientes para garantir a 

execução.Os endereços dos executados estão registrados nas páginas 

86, 115 e 225.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 739843 Nr: 1881-35.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO DUI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELEM BARCELOS RIBEIRO 

(ATUALIZADO) - OAB:18457-O/MT, KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Visto.
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Trata-se de execução de sentença envolvendo as partes acima 

identificadas.

A parte executada satisfez a obrigação.

Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente ação de execução.

Encaminhem-se os autos para CAA – código 626.

P.R.I.C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002532-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BARAVELLI (EXECUTADO)

ELAINE CRISTINA BARAVELLI (EXECUTADO)

BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Cuida-se de embargos de declaração opostos por EVANDRO 

BARAVELLI em face da decisão que acolheu parcialmente a exceção de 

pré-executividade, para declarar prescrito o fato gerador ocorrido em 

10/2007 da CDA nº 20143475. Afirma a parte embargante que o juízo 

equivocou-se ao não reconhecer a prescrição para o crédito tributário 

com fato gerador ocorrido em 09/2008, requerendo o reconhecimento do 

decurso do quinquídio legal, nos termos do art. 174, I do CTN. Da mesma 

maneira, sustenta que houve omissão quanto aos honorários 

sucumbenciais, uma vez que esses não foram fixados na decisão que 

extinguiu parcialmente a execução. Diante disso, requer a embargante que 

os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar os vícios 

apontados. O Estado de Mato Grosso, ora embargado, apresentou 

contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos, afirmando 

que há equívoco na própria decisão que acolheu parcialmente a exceção 

de pré-executividade. É o relatório. Fundamento e decido. Em se tratando 

de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão 

omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis: 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste ao embargante. No tocante à prescrição do fato gerador ocorrido 

em 09/2008, não há qualquer vício apontado, pois a conclusão da decisão 

é de que houve a prescrição apenas do fato gerador ocorrido em 2007. 

Desse modo, percebe-se que inexiste omissão, erro material ou 

contradição, eis que parte embargante apenas discorda do teor da 

decisão embargada, revelando que a sua real pretensão é a rediscussão 

da matéria para obter a sua reforma pela via inadequada dos embargos de 

declaração. Com efeito, as questões levantadas representam o 

inconformismo da embargante com o entendimento do juízo acerca do 

mérito da ação, razão pela qual devem ser objeto de recurso que for 

cabível. De outro lado, em relação aos honorários advocatícios, é certo 

que a decisão deste juízo deixou de manifestar em relação a sua fixação, 

restando evidenciada a sua omissão. Ademais, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de fixação 

de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade em caso de 

acolhimento para extinguir total ou parcialmente a execução. Nesse 

sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA 

DÍVIDA OU REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 

1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão 

agravada se encontra em consonância com a atual jurisprudência desta 

Corte quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na 

Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou 

parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e 

da sucumbência. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de 

multa. (STJ - AgInt no AREsp: 823644 MT 2015/0296707-5, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2017) (GRIFEI). Logo, se houve a 

extinção parcial, devem ser fixados os honorários advocatícios sobre a 

pretensão econômica obtida. Ante o exposto, conheço dos embargos, eis 

que tempestivos, e os acolho parcialmente para condenar a parte 

exequente em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do crédito extinto, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC. 

Manifeste-se a exequente, no prazo concedido na decisão – id. 11261698 

–, devendo apresentar o saldo atualizado com a exclusão do débito 

prescrito, bem como indicar bens passíveis de penhora. Int. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002261-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA TOMAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado ao caderno processual. RONDONÓPOLIS, 

28 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000507-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CORREA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado ao caderno processual. RONDONÓPOLIS, 

28 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010078-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINO OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado ao caderno processual. RONDONÓPOLIS, 

28 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000665-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO PASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado ao caderno processual. RONDONÓPOLIS, 

28 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005669-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EGUIMAR SILVA VILABOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado ao caderno processual. RONDONÓPOLIS, 

28 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012829-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FORCA NOVA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

ELLEN DUARTE RONDON OAB - MT19961/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012829-77.2018.8.11.0003. REQUERENTE: FORCA NOVA 

CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

FISCAL COM TUTELA DA EVIDÊNCIA C/C LIMINAR” movida por FORÇA 

NOVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Na espécie, a parte autora pleiteou os benefícios da 

justiça gratuita. Entretanto, não apresentou qualquer elemento plausível 

que justifique a sua concessão, não tendo demonstrado a sua 

impossibilidade de arca com os encargos processuais. Nos termos do §2º, 

do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido 

pelo magistrado quando houver nos autos, elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No caso 

vertente, em se tratando de pessoa jurídica prevalece o entendimento da 

Súmula n. 481, do E. STJ: “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.” Nesse sentido é 

também a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO 

MATERIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE SEM FIM LUCRATIVO. SINDICATO. PROVA 

DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. Constatado erro material no 

acórdão embargado, que julgou o Recurso Especial do Sindicato, 

inadmitido na origem, em vez do recurso admitido da Universidade Federal 

de Pernambuco. 2. A Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, 

independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem 

fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária 

apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de 

a parte requerente arcar com os encargos processuais. 3. Embargos de 

Declaração acolhidos, com efeito infringente, para dar provimento ao 

Recurso Especial da Universidade Federal de Pernambuco. (EDcl no REsp 

1487376/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 28/04/2015, DJe 04/08/2015) Por fim, é patente que o valor atribuído a 

causa não condiz com a pretensão almejada pela parte autora. Ora, é 

certo que o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto 

do pedido, isto é, a declaração de inexistência do débito atualizado no 

valor de R$ 35.242,91 (trinta e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e 

noventa e um centavos), conforme certidão de protesto. Ante o exposto, 

corrijo, de ofício, o valor da causa para R$ 35.242,91 (trinta e cinco mil 

duzentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), nos termos 

do art. 292, § 3º, do CPC, bem como determino que a parte autora, no 

prazo de 15(quinze) dias, a teor do que dispõe o art. 99, §2º, do CPC/15, 

comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do 

benefício da justiça gratuita ou promova o recolhimento das custas iniciais, 

sob pena de cancelamento de distribuição do feito nos termos do artigo 

290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, conclusos. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012525-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012525-78.2018.8.11.0003. AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS RÉU: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” movida pelo SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS/MATO GROSSO 

em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando como causa de 

pedir que: “Os servidores assistidos pelo requerente foram convocados 

para reunião na Secretária de Educação-SEMED, a fim de informá-los da 

decisão já tomada e publicada no dia 22/10/2018 através do Decreto nº 

8.727, com data de 11 de outubro de 2018, na qual tornou sem efeito as 

progressões de Classe de Servidores Públicos Municipais mencionados 

nos anexos dos Decretos nº 8.247/2017, 8.298/2017, 8.361/2017, 

8.390/2017, 8.459/2018,8.484/2018 e 8.511/2018, sendo eles: ARIANE 

SILVA CASSOL DURAN, ANTONO LOPES, EDIMARIA SILVA XAVIER, 
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JULIANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS DOMINGUES, LIANDRINA DE 

OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS, LUCIANA ROSSI NASCIMENTO, 

MARCELA GONÇALVES DE SOUZA, MÁRCIA ANDRÉIA DE LARA, 

ROSANA TEODORA BORGES, ROSINEIDE PINHEIRO, SILVANY SOARES 

DE OLIVEIRA, VILSON CELESTINO DOS SANTOS. O SISPMUR no uso de 

suas atribuições legais apresentou defesa dos servidores pugnando pela 

reconsideração da decisão, em relação aos servidores acima descrito, 

nos foi informado que foi solicitado parecer jurídico em 08/11/2018 ao 

Procurador Geral do Município, encaminhado cópia ao Secretário Municipal 

de Gestão de Pessoas Sr. Argemiro José Ferreira de Souza. Conforme se 

infere da Ata nº 86/2018, restou determinada a suspensão imediata do 

pagamento referente a elevação de nível, bem como, da comunicação dos 

descontos dos valores recebidos diretamente em folha de pagamento dos 

servidores. Após várias reuniões buscando o restabelecimento dos 

pagamentos e que, caso necessário, os descontos fossem realizados 

após análise da defesa administrativa apresentada, de modo a oportunizar 

o contraditório e a ampla defesa, contudo não obtivemos êxito, vez que 

nos veio a ingrata surpresa da determinação VERBAL realizada pelo 

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas Sr. Argemiro José Ferreira de 

Souza para que os descontos na folha de pagamento dos servidores 

sejam nessa próxima folha de pagamento, independentemente de parecer 

jurídico, ou análise da defesa apresentada”. Partindo de tais premissas, 

requer a concessão de tutela de urgência determinado que: “afastada a 

suspensão da determinação de desconto dos valores percebidos pelos 

assistidos, referentes a elevação de nível, vez que além de se 

encontrarem com suas finanças comprometidas, com a cessação dos 

pagamentos de forma precipitada, vez que já é entendimento pacífico do 

STJ e STF a impossibilidade da restituição pelo servidor ao erário público, 

quando recebido de boa-fé e por erro escusável da administração pública, 

até decisão posterior;”. Decido. Em se tratando de pedido de tutela de 

urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o 

parágrafo 3º do referido artigo. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta 

nebulosa, nesta fase de cognição sumária. De início, é certo que é 

permitido a Administração Pública revisar e anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios, por motivo de conveniência e oportunidade, que 

deverá ser sucedido de processo administrativo. No caso, não há que se 

falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato 

a probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da parte autora. Ora, em princípio, não há provas 

concretas de que o réu determinou o desconto na próxima folha de 

pagamento dos valores já auferidos pela elevação de nível tornada sem 

efeito. Não sem propósito, a parte autora busca informação junto ao 

Departamento de Recursos Humanos da Secretária de Educação de 

Rondonópolis/MT sobre o possível desconto decorrente do Decreto nº 

8.727, de 11 de outubro de 2018 – Ofício 218/2018 -, em que reconhece 

se tratar de “informações verbais” o possível desconto. Assim, essas 

circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, 

uma vez que, em princípio, não há elementos de provas suficientes a 

demonstrar a plausibilidade do direito substancial invocado. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerido. Por fim, é certo 

que o montante fixado pela parte autora como valor da causa não 

corresponde à pretensão almejada nesta lide, uma vez que as quantias de 

todos os descontos superam, e muito, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Aliás, a parte autora poderá facilmente apurar, por meio de simples cálculo 

aritmético, qual o valor recebido pelos servidores e o real proveito 

econômico perseguido, isto é, os valores a serem descontados na sua 

totalidade. Assim, nos termos do artigo 292, § 3º e no art. 32, ambos do 

Código Processo Civil, determino que a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial atribuindo o valor da causa correspondente 

ao proveito econômico perseguido e, por conseguinte, providencie o 

pagamento das custas complementares. Cite-se o Requerido para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal. Com a defesa, vistas 

ao requerente para impugnar no prazo legal. Intimem-se. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 28 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005199-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS QUEIROZ MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - SP169654 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 28 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010076-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 28 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001378-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURAMI JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 28 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008482-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JORGE DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN WAKI LEITE OAB - MT18877/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO SOCIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS-MT (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 28 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004131-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante INSS, a fim de intimá-lo a se 

manifestar quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 28 de 

novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008780-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 28 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007274-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GOMES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial apresentado. RONDONÓPOLIS, 28 de novembro 

de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009295-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIME CLARO DE CARVALHO OAB - PR75933 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1009295-28.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 3.185,98 ESPÉCIE: 

[REPETIÇÃO DE INDÉBITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA Endereço: RUA 

WALTER PEREIRA, 365, CILO 3, LONDRINA - PR - CEP: 86072-400 POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar impugnação à contestação. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; RONDONÓPOLIS, 28 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 
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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: 1012646-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012646-09.2018.8.11.0003. AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS RÉU: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” movida SINDICATO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS/MATO GROSSO em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Intimada a parte autora para comprovar 

sua condição de hipossuficiente, argumentou que “após poupar dinheiro 

para a quitação da dívida já informada nos autos, agora busca custear a 

reforma da casa onde será a nova sede do SISPMUR”, bem como que 

“com a reforma trabalhista a única renda auferida pelo requerente é a 

contribuição sindical de 1% (um por cento) sobre o salário base do 

servidor público municipal filiado”. Na espécie, a parte autora não 

apresentou elementos suficientes que justifiquem a concessão da 

gratuidade da Justiça, não demonstrando de forma concreta a situação de 

impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais. Ora, o fato de ter ocorrido déficit financeiro na conta mensal, 

por si só, não enseja a incapacidade de recolhimento das custas 

processuais, mormente porque umas das atividades principais do 

Sindicato é a defesa dos direitos dos servidores sindicalizados, restando 

claro que há anos o recolhimento de custas judiciais não é prioridade no 

orçamento e gestão da parte autora. Ademais, recentemente, nos autos n. 

1012525-78.2018.8.11.0003 que tramita perante este Juízo, a parte autora 

recolheu as custas processuais sem impugnação quanto a sua 

impossibilidade. Com efeito, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC, o 

pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado 

quando houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão do benefício. No caso vertente, em 

se tratando de pessoa jurídica prevalece o entendimento da Súmula n. 

481, do colendo Superior Tribunal de Justiça: “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.” 

Nesse sentido é também a sua jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE SEM FIM 

LUCRATIVO. SINDICATO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. 

1. Constatado erro material no acórdão embargado, que julgou o Recurso 

Especial do Sindicato, inadmitido na origem, em vez do recurso admitido da 

Universidade Federal de Pernambuco. 2. A Corte Especial firmou 

compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da 

assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração 

da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos 

processuais. 3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito infringente, 

para dar provimento ao Recurso Especial da Universidade Federal de 

Pernambuco. (EDcl no REsp 1487376/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015) Ante o 

exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino que a parte 

autora, no prazo de 15(quinze) dias, promovam o recolhimento das custas 

iniciais, sob pena de cancelamento de distribuição do feito nos termos do 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Int. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012837-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATLANTIS SANEAMENTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO AUGUSTO HEMPKEMAIER ESPINDOLA OAB - SC46053 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA GERAL DO SANEAR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DIRETORA GERAL DO SANEAR (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012837-54.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: ATLANTIS SANEAMENTO 

LTDA IMPETRADO: DIRETORA GERAL DO SANEAR Vistos etc., Cuida-se 

de mandado de segurança impetrado por ATLANTIS SANEAMENTO LTDA 

em face da DIRETORA GERAL DO SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, sustentando a prática de ato apontado 

como ilícito consistente na decisão que desclassificou a Impetrante da 

participação na licitação pública Concorrência nº 01/2018. Como causa de 

pedir, aduz a impetrante: Da decisão de inabilitação, a empresa ATLANTIS 

interpôs recurso administrativo5, o qual, após saneado o de vício de 

competência debatido nos autos do Mandado de Segurança nº 

1008170-25.2018.8.11.0003, restou julgado pela Autoridade devidamente 

competente, qual seja, a ora Impetrada Diretora Geral do SANEAR, em 

decisão datada de 27 de setembro de 2018 (da qual a Impetrante tomou 

conhecimento ao compulsar os autos do writ em destaque, com o advento 

da sentença), porém, mantendo ilegalidades flagrantes na avaliação da 

documentação de habilitação da Impetrante, repercutindo no seu indevido 

alijamento do certame. Especificamente, há ilegalidade no julgamento do 

Recurso Administrativo prolatado pela Diretora Geral do SANEAR 

(autoridade hierarquicamente competente), sendo necessária a anulação 

do ato ilegal que feriu direito líquido e certo da ora Impetrante, porque a 

decisão de inabilitação afronta diversos artigos da Lei 8.666/93 e 

disposições do próprio Edital6, pelas razões a seguir pormenorizadas. (...) 

Dois são os pontos que fundamentaram a inabilitação da Impetrante no 

certame público. O primeiro, diz respeito à exigência de que os contratos 

de prestação de serviços firmados pela licitante com seu pessoal técnico 

especializado tivesse registroem cartório, sendo insuficiente o fato de tais 

contratos terem sido celebrados nos termos da legislação civil e com 

reconhecimento de firma em cartório. O segundo, relativo à alegada 

inobservância de comprovação técnica da Impetrante de prestação de 

serviços de abastecimento de água através de poços tubulares com 230 

l/s, apesar da atestação juntada no sentido de comprovar a experiência da 

ATLANTIS no fornecimento de água através de Estação de Tratamento de 

Água (ETA) com captação subterrânea com vazão de até 240 l/s. Por fim, 

liminarmente, requer: “que promova a abertura da Proposta de Preços da 

Impetrante na sessão pública a ser realizada no dia 28/11/2018, inclusive 

com o prosseguimento do certame após o julgamento da proposta 

economicamente mais vantajosa para a Administração Pública, 

abstendo-se, tão somente, de proceder a homologação da licitação pública 

até julgamento definitivo do presente writ; b) alternativamente, a 

suspensão, inaudita altera parte, do processo licitatório regido pelo Edital 

de Concorrência Pública nº 001/2018 - SANEAR, no estado em que se 

encontra, determinando-se, ainda, que a Administração Pública não 

promova novas etapas da licitação, inclusive a abertura de quaisquer dos 

envelopes com Proposta de Preço marcada para o dia 28/11/2018, até 

ulterior definição do presente Mandado de Segurança;” É a síntese do 

necessário. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta 

acolhimento. Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de 

ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Logo, como é cedido, em situações 
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excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e 

certo, é possível o manejo do writ. De outro lado, para concessão de 

liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há 

necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da 

Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni 

iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - 

periculum in mora -. A espécie não traz elementos que, em princípio, 

autorize reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento. De início, em princípio, cumpre 

ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital 

em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade 

ou não do ato que inabilitou a Impetrante. Ora, se os concorrentes e 

também a Administração Pública se sujeitam às regras contidas no Edital, é 

certo que a sua inobservância importa em desclassificação. Aliás, é certo 

que o edital é lei que rege o certame e as regras previstas nela faz 

vinculação entre as partes, devendo ser observadas por todos, exceto 

que se comprove a ilegalidade da exigência ali contida. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – 

DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A 

SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE 

ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – 

REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar 

omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para 

sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser 

rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de 

rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. O 

edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as 

condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma 

precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, 

pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes. 

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, 

Publicado no DJE 18/06/2018) Partindo dessas premissas, ao analisar o 

objeto do presente mandamus, é certo que o Edital estabeleceu que a 

qualificação técnica fosse comprovada por meio de contrato de prestação 

de serviço devidamente registrado em cartório (pag. 12 do Edital): b.1.2) 

Contrato de prestação de Serviço junto a licitante: o mesmo deverá ser 

registrado em cartório. Com efeito, a desclassificação, conforme 

fundamentado na própria decisão do Recurso Administrativo, ocorreu por 

não ter cumprido todas as exigências do edital, na espécie, o item b.1.2. 

Ora, em princípio, o reconhecimento de firma das assinaturas apostas no 

contrato de prestação de serviço não substitui a exigência prevista no 

Edital, uma vez que a exigência é clara ao mencionar que “deverá ser 

registrado em cartório”. Dessa forma, em princípio, inexiste ilegalidade no 

edital, tendo a Autoridade Coatora, em princípio, desclassificado a 

Impetrante em razão do descumprimento das normativas fixadas para a 

licitação discutida no presente writ, essas circunstâncias não autorizam a 

reconhecer, neste momento, a plausibilidade do direito substancial 

invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento. Ante o exposto, 

indefiro o pedido liminar. Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição 

inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso 

queira, preste as informações que entender necessárias. Prestadas as 

informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. 

Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 803561 Nr: 15768-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONCA - OAB:MT/13082

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDO, através de seu advogado 

constituido, para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 705370 Nr: 36-36.2012.811.0003

 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: FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS, ONORIO 

GONÇALVES DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE através de seu advogado, para 

manifestar-se no prazo legal, face a juntada de documento novos nos 

autos, bem como requerer o que entencer de direito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762024 Nr: 14500-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SEVERO DUARTE, ANGELA NUNES 

PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA através do seu procurador, para 

apresentar(em) contrarrazões aos Embargos de Declaração oferecido 

pelo exeqüente, no prazo de 15 (quinze) dias

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 420086 Nr: 2313-30.2009.811.0003

 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: ALIRIO RIBEIRO NASCIMENTO, LUCINDA RIBEIRO 

NASCIMENTO, ALEX RIBEIRO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, TRIMEC 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, CONSTRUTORA TRIPOLO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT11322, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, STELLA 

HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - TRIMEC CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, através de seu advogado constituido, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar suas razões finais por escrito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283650 Nr: 2212-48.2002.811.0064
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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): ILDA ROSA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 Intimação da Dra. Thelma Aparecida Garcia Guimarães para apresentar 

memoriais finais no prazo de cinco dias, consoante decisão de fl. 539.

Flávia Regina Souza Pereira

Analista Judiciário

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 608936 Nr: 6817-85.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075, GLEICIANE GONÇALVES DA SILVA - OAB:21.833

 Intimação do Dr. Arionaldo Madeira Costa, OAB/MT nº. 13.075, e da Drª. 

Gleiciane Gonçalves da Silva, OAB/MT nº. 21.833, para audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

16h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 654751 Nr: 4262-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPIDES NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 Intimação do Dr. ALCY ALVES VELASCO, OAB/MT 5847, para audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 19 de fevereiro de 2019, 

às 16horas, ficando o mesmo intimado para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste sobre as testemunhas de defesa não encontradas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 683264 Nr: 14328-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DIONATAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:MT/14.574

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , INTIMANDO o 

procurador da(s) parte(s) requerida(s), Dr.Fernando Roberto Dias - 

OAB/MT - 14574,da decisão de fls. 85/86, bem como, para no prazo legal, 

apresentar resposta à acusação, conforme determinado na r. decisão de 

fls. 85/87

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 662847 Nr: 11329-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA, MARCOS 

VINÍCIUS DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 I – Recebo a apelação de fls. 503, pois é tempestiva (fl. 506).

II – Considerando que já foram apresentadas as razões e contrarrazões 

recursais (fls. 510/515 e 519/523), remetam-se os autos ao E. TJMT para 

apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676216 Nr: 8065-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES DE SOUZA, REGINALDO DE 

PAULA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Recebo as apelações de fls. 147/148, pois são tempestivas (fl. 149).

II – Considerando que já foram apresentadas as razões e contrarrazões 

recursais (fls. 152/167), remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação 

dos recursos, com os mais sinceros elogios.

 Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676241 Nr: 8090-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FIRMINO RODRIGUES, VANUZA 

ALVES DA SILVA, RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18.304/O

 Dessa forma, considerando que o feito segue seu trâmite dentro da 

normalidade, estando devidamente instruído e diante das circunstâncias 

do caso concreto, mais precisamente no que tange à gravidade da 

infração penal perpetrada e ao receio de que o autuado volte à prática 

criminosa, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do acusado RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS 

SANTOS (fls. 361/379).Determino seja concedida vista às partes para 

apresentarem seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias. Tudo cumprido, conclusos para sentença IMEDIATAMENTE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 683264 Nr: 14328-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DIONATAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:MT/14.574

 Dispositivo.I – INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do 

acusado Maycon, vez que não houve alteração fática ou jurídica que 

embase o pedido.II – Intime-se a defesa do acusado Maycon, via DJE, para 

apresentar resposta à acusação, no prazo legal, impulsionando o feito em 

seguida.Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.Wagner Plaza Machado 

JuniorJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313017 Nr: 4246-20.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Intimação da Drª. Thelma Aparecida Garcia Guimarães, OAB/MT nº. 

3.402-B, e do Dr. Antônio Silveira Guimarães Júnior, OAB/MT nº. 15.694, 

para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19 de 

fevereiro de 2019, às 13h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara 

Criminal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 646944 Nr: 7598-68.2016.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GARCES MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15696/MT

 Intimação ao Dr. Vinicius Lopes Raimundo, OAB/MT 15.696, curador do 

acusado, do agendamento da perícia médica para o dia 12/12/2018, às 

13:00 horas, na Policlínica Central, situada na Rua Treze de Maio, nº 86, no 

antigo Hospital São José.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626040 Nr: 8139-72.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Do patrono do requerido, Dr. Francisco Silva, para que apresente 

memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 604752 Nr: 2526-42.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA MARTINEZ LAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 2526-42.2012.811.0064, Cód. 604752

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Rosângela 

Martinez Laço, devidamente qualificada nos autos, imputando-lhe a prática 

do crime descrito no art. 171, “caput”, do Código Penal, por 13 (treze) 

vezes, em concurso material, cuja pena é de reclusão de 01 (um) a 05 

(cinco) anos.

Os fatos ocorreram entre os meses de outubro de 2011 e maio de 2012, 

sendo a denúncia oferecida no dia 02 de agosto de 2012 e devidamente 

recebida no dia 24 de agosto de 2.012 (fls. 268/271).

A ré foi citada pessoalmente, conforme certidão de fls. 291 e apresentou 

defesa preliminar às fls. 356.

Foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em 

que foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como, ao final, foi 

interrogada a ré, conforme mídias de fls. 312, 364, 376, 422, 428 e 440.

Em seguida os contendores apresentaram as derradeiras alegações.

Após vieram os autos conclusos.

É que merece registro. Decido.

Ripert dizia que “Quando o Direito ignora a realidade, esta se vinga, 

ignorando o Direito”.

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da súmula 438 

do STJ, sou adepto ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto, irradiando 

os seus efeitos para além dos autos da ação penal.

 Analisando com acuidade os autos, entendo que é caso de aplicação do 

instituto da prescrição virtual, pois vejamos.

A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que, consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, o sabe-se será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem, no caso em comento, não há como não se acolher a tese da 

prescrição antecipada. Como se extrai dos autos, entre a data do 

recebimento da denúncia até a presente data já se transcorreram mais de 

06 (seis) anos, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

prescrição.

Por essa senda, considerando que as condutas devem ser analisadas 

individualmente (art. 119, do CP) e, considerando que a conduta possui 

pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos, bem como, considerando que não há 

qualquer elemento nos autos a sustentar uma pena acima do dobro da 

pena mínima, pois analisando com acuidade os autos, em uma eventual 

aplicação da pena, aparentemente, poderiam ser valoradas de forma 

negativas, apenas os maus antecedentes e as consequências do crime, 

bem como, na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento da 

reincidência, fato que por si só, a meu ver, não elevaria a pena acima de 

02 (dois) anos, assim, todo o trabalho despendido com a instrução do 

processo, julgamento, eventual recurso e execução do julgado, ao fim 

seria totalmente inútil, pois a prescrição retroativa ocorreria.

Com efeito, tendo como base a virtual pena de 02 (dois) anos se aplicada, 

aplicando-se ainda o contido no art. 110, “caput”, do CP, em razão do 

reconhecimento da reincidência, conclui-se que a prescrição retroativa 

ocorreria em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, segundo dispõe o art. 

109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ora, no caso em julgamento, vê-se que da data do recebimento da 

denúncia – 24 de agosto de 2.012 até a presente data, já transcorreram 

mais de 06 (seis) anos, sendo evidente a ocorrência da prescrição. 

Assim, prescrita está a pretensão punitiva.

Portanto, se posta como totalmente inútil o prosseguimento desta ação 

penal, sendo de se reconhecer que neste caso, se encontra 

manifestamente demonstrada a ausência superveniente de uma das 

condições da ação, qual seja, o interesse de agir do Ministério Público.

Consigno:

“Os prazos penais, que dizem respeito aos institutos penais ou mistos, 

como são os de duração da pena, do livramento condicional, do sursis, da 

decadência, da prescrição etc; têm contagem diversa da dos prazos 

processuais. Assim, conforme o art. 10, o dia do fato que dá origem ao 

cômputo do prazo (termo inicial) é nele computado, ainda que se trate de 

fração de dia. O período de dia começa sempre à zero hora e se completa 

às 24 horas. Ainda que o prazo penal esteja previsto em lei processual, é 

aplicável o art. 10 do CP, uma vez que vale a sua natureza intrínseca e 

não sua colocação legislativa.

 TARS: Para contagem do prazo prescricional, sabendo-se que é ele 

previsto no CP, incluiu-se, no cálculo, o próprio dia do começo, ao 

contrário da regra estabelecida para os prazos processuais (art. 678, § 

1º, do Código de Processo), pois o próprio CP, no seu art. 10, assim 

estabelece a maneira de cômputo para os prazos nele previstos 

(JTAERGS 63/71) (Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini 

Mirabete – Ed. Atlas Jurídico – p.128)

 Logo, houve o decurso do prazo prescricional, considerando a 

prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção da punibilidade da 

ré face à prescrição do ius puniendi com arrimo nos artigos 109, V, do 

Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que, o 

juiz, em verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício. Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a 

lição:

 “Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 
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Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do 

recebimento da denúncia até os dias atuais, há de ser reconhecida e 

declarada a prescrição em favor da ré, inclusive com o reconhecimento da 

reincidência.

Ex positis, JULGO por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE de Rosângela 

Martinez Laço, qualificada nos autos, em virtude da ocorrência da 

prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 

110, “caput”, § 1º e 109 caput e inciso V, todos do Código Penal Brasileiro, 

e em consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal.

 Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório.

 Notifique-se o Ministério Público. Recolham-se eventuais mandados 

prisionais em aberto.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 608116 Nr: 5980-30.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA MEIRA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B

 Autos nº 5980-30.2012.811.0064, Cód. 608116Vistos[...]Desta forma, 

tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do recebimento da 

denúncia até os dias atuais, há de ser reconhecida e declarada a 

prescrição em favor da ré.Ex positis, JULGO por sentença, EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Letícia Meira Prado, qualificada nos autos, em virtude da 

ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso 

IV, c/c art. 110, § 1º e 109 caput e inciso V, todos do Código Penal 

Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal. 

Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório. 

Notifique-se o Ministério Público. Recolham-se eventuais mandados 

prisionais em aberto.P. R. I. Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 611613 Nr: 1994-34.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DOS SANTOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085, FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT, WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - OAB:5636-B/MT

 Intimar o(s) advogado(s) FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA – 

10085, WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 5636-B/MT , FRANCISCO SILVA - 

18.408-A/MT, do cálculo de liquidação de pena acostado aos autos nas 

fls. 565 , para manifestações no prazo de cinco dias.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 663568 Nr: 12038-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSMS, VSS, IS, KAM, CNDO, RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O, IGOR DJAMILER 

MENDES SANTOS - OAB:14525, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação do advogado da re ROSILENE MARINHO PARIZ, Dr. ARY DA 

COSTA CAMPOS, da designação da audiencia no dia 05/12/2018 as 13:45 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 663568 Nr: 12038-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSMS, VSS, IS, KAM, CNDO, RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O, IGOR DJAMILER 

MENDES SANTOS - OAB:14525, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação dos advogados dos reus, Dr. IGOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB/MT 14525, Dr. VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB/MT 

5135, Ary da Costa Campos - OAB/MT n.º 16.944/B, Dr. Marcelo Agdo 

Cruvinel , Dr. Diego Atila Lopes Santos, da designação d audiencia para o 

dia 05/12/2018 as 13:45 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 624099 Nr: 6755-74.2014.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CHARLES MIGUEL PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório.Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido 

apresentado por Charles Miguel Pereira, onde o requerente busca reaver 

sua motocicleta Honda/CG 150 FAN, ano/modelo 2012/2012, cor vermelha, 

placa NUB-8702, qual foi apreendido nos autos de código 617774. O 

Parquet se manifestou favorável a restituição do objeto acima descrito, fl. 

22/23. Brevemente relatado.2. Fundamentação.O Código de Processo 

Penal é claro ao dispor sobre a restituição das coisas apreendidas, 

determinando que os bens de interesse à lide não serão devolvidos, 

senão após o termino da competente ação penal, transitada em julgada, 

consoante o art. 118.Quanto às coisas que não apresentam interesse ao 

feito, a sua restituição se perfaz segundo a norma do art. 120 do CPP, 

bastando para o deferimento à comprovação da propriedade.Quanto ao 

pedido de restituição do bem apreendido, segundo o Código de Processo 

Penal, o art. 120 dispõe que a restituição poderá ser ordenada pela 

autoridade policial ou pelo Juiz “mediante termo nos autos, desde que não 

exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.....Assim, revela-se 

adequada a restituição do objeto em tela, pois comprovada a propriedade, 

não há indícios de que tenha sido adquirido como provento de qualquer 

infração, não constituindo, em princípio, objeto, instrumento ou produto de 

crime, nem é imprescindível para a elucidação ou prova de prática de 

qualquer conduta delituosa.Sendo assim, deve o bem ser restituído ao 

requerente. 3. Dispositivo.I – Expeça-se o competente alvará para 

liberação do objeto apreendido nos autos.II – Intime-se o requerente e 

dê-se ciência ao Ministério Público.III – Translade-se cópia desta decisão 

aos autos de código 617774, voltando-me aqueles para prolatação de 

sentença.IV – Por fim, arquivem-se estes os autos após as baixas e 

anotações de estilo.
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Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666163 Nr: 14334-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADECRACIR DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Weigert Duarte - 

OAB:14420

 Código 666163

Vistos etc.

Tendo em vista que a resposta à acusação de fls. 66/75, encontra-se 

apócrifa, intime-se o advogado Eduardo Weigert Duarte, inscrito na OAB 

sob o nº 14.420, para regularizar a citada peça processual.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 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:

 (...) ARELINO MENDONÇA FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, 

mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares e protetivas, 

quais sejam: I – Suspensão da posse/restrição do porte de armas.II – 

Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.III – 

Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e 

das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso 

de descumprimento da medida (Artigo 22, inciso III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006).IV – Proibição do agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.V – Proibição ao agressor de frequentar a residência da 

ofendida, de seus familiares,(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668154 Nr: 1026-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 Processo nº 1026-28.2018.811.0064 (Código 668154)

Vistos etc.

Não obstante tenha aportado o feito à conclusão, em tese, para proferir a 

sentença, converto o julgamento em diligência, para DETERMINAR que seja 

reiterado com urgência o ofício expedido ao Conselho Tutelar às fls. 178, 

procedendo-se a juntada dos respectivos relatórios de atendimento da 

vítima.

Outrossim, verifico que o denunciado foi submetido a perícia médica, cujo 

laudo ainda não foi acostado aos autos, razão pela qual, DETERMINO a 

intimação da Advogada do mesmo para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o referido documento.

Após a juntada, vistas ao Ministério Público.

Após, venham conclusos.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 27 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666163 Nr: 14334-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADECRACIR DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Weigert Duarte - 

OAB:14420

 Código: 666163

¬

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 64.

Com efeito, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666163 Nr: 14334-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADECRACIR DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Weigert Duarte - 

OAB:14420

 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, 06 de Abril de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto
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 Cod. Proc.: 322186 Nr: 374-26.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO MORAES - OAB:4732

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

oferecida em face do acusado SIDINEY COSTA DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima 

(por edital), do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, caso necessário, por 

edital. Notifique-se o acusado e seu(ua) Advogado(a) da presente 

sentença, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se imediatamente aos 

órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), comunicando-se o teor 

deste julgado, para os devidos fins de direito e, em seguida, arquivem-se 

estes autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo.Se houver fiança prestada 

nos autos, declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 

do Código de Processo penal .Por fim, determino que proceda-se com os 

recolhimentos de eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor 

da acusada neste processo, bem como baixas e necessárias 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 

06 de novembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632770 Nr: 4535-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON FRANCISCO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 .ISTO POSTO, CONDENO o acusado WELISON FRANCISCO BRAGA, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção pelo 

crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) e 02 (dois) meses de prisão 

simples pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade (Artigo 

65, Lei das Contravenções Penais), em regime inicial aberto (Artigo 33, 

caput c/c § 3º, do Código Penal).Cumpre salientar que torna-se impossível 

a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 

da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de 

multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de 

pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena 

privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do 

Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe 

essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do 

referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao 

acusado, não autorizam a concessão do benefício.Ademais, FIXO o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados 

pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo 

Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628642 Nr: 1280-06.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A

 ISTO POSTO, CONDENO o acusado ANIVALDO NUNES DE ALMEIDA, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de 

prisão simples, pelo delito descrito no Artigo 21 da Lei de Contravenções 

Penais, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código 

Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo 

Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da 

Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 

11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a 

aplicação de sanção pecuniária.Não se aplica, ainda, a substituição da 

pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e 

seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu 

inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante 

violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do 

benefício.Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso , em consonância com o parecer ministerial de fls. 04/05

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666627 Nr: 14731-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMERCIO CORDOVA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

O acusado foi citado por edital conforme dá conta as certidões de fls. 

99/101, 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, 17 de Setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666627 Nr: 14731-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMERCIO CORDOVA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 666627

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 96.

 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, 25 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666627 Nr: 14731-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMERCIO CORDOVA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) , 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 (...)

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896290 Nr: 4054-90.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:MT/3.569

 ertifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar os Advogados da empresa MARTELLI TRANSPORTES LTDA 

para comprovar o recolhimento da quarta parcela da reparação do dano 

ambiental e transação penal, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 905717 Nr: 7031-55.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL BATISTA DA SILVA, TAMELINI 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o Advogado da empresa TAMELINI TRANSPORTES LTDA para 

comprovar o recolhimento da segunda parcela da reparação do dano 

ambiental e transação penal na forma ajustada em audiência, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806482 Nr: 16835-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G RIBEIRO DA SILVA EPP, ALBANO 

CAVASSANA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim de 

Intimar o Procurador do Autor para comprovar nos autos o cumprimento da 

proposta ofertada em audiência à fl.159, das parcelas em atraso no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751369 Nr: 8488-64.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU BARBOSA DA COSTA - ME, 

JOSE RAFAEL DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866, LUCIENE PEREIRA BENTO - OAB:3409

 Vistos,

O Ministério Público pugnou à fl. 369, pelo prosseguimento do feito em 

relação à empresa BARTOLOMEU BARBOSA DA COSTA-ME, vez que não 

faz jus ao benefício da transação penal, conforme despacho proferido 

pelo Juízo deprecado à fl. 366.

 Face ao exposto, acolho o parecer do Ministério Público, e determino o 

prosseguimento do feito em relação à empresa BARTOLOMEU BARBOSA 

DA COSTA-ME na forma requerida, devendo a acusada ser intimada para 

apresentar defesa na audiência de instrução designada, oportunidade em 

que também será realizado o interrogatório.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 

2019, às 15h00.

Intime os acusados BARTOLOMEU BARBOSA DA COSTA-ME e JOSÉ 

RAFAEL DA FONSECA e seus advogados, bem como a testemunha 

arrolada pela acusação Edson Schiavon Junior, na forma da lei.

 Notifique o representante do Ministério Público.

 Proceda a juntada do ofício nº 967/2018, constante do lembrete do 

Sistema Apolo, promovendo-se a desativação do alerta do referido 

lembrete.

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786054 Nr: 8625-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT NORT COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Otávio Marcondes 

Guidio - OAB:2356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a empresa Fort Nort Comércio de Madeiras Ltda, na pessoa de 

seu Advogado Dr. Armando Otávio Marconde Guidio, para comprovar nos 

autos o recolhimento das parcelas com os vencimentos 15/10/2018 e 

15/11/2018, a título de reparação do dano moral ambiental, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852684 Nr: 659-27.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEISSIANY NADINE CARVALHO 

CAETANO - OAB:OAB/MT18950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:OAB/MT18950

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o Denunciada na pessoa de sua Advogada para comprovar em 

Juízo o depósito das parcelas com vencimentos 18/10/2018 e 18/11/2018, 

conforme audiência realizada em 18/09/2018, no prazo de 05 dias.
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Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010719-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 2.672,00 (dois mil, 

seiscentos e setenta e dois reais) referente ao ressarcimento da diligência 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, conforme certidão de ID 10393766, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008687-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SEVERINO DE OLIVEIRA (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:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012947-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI OAB - MT0013297S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002387-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NINO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRAULICA PAULISTA INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem acerca da certidão de ID 16729501.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006893-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI LUIZ OBADOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001335-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILENE MALAQUINI (EXECUTADO)

ITACIARA MOTORS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão de ID 16731891.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007468-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de ID 16737590.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001344-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PABLO BOHNENBERGER TODESCATTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de ID 16738463.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004103-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA BENEDETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS CALMON MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

ILSA MARTINHA DAS CHAGAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004103-78.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DILMA 

BENEDETTI RÉU: ILSA MARTINHA DAS CHAGAS, SERGIO LUIS CALMON 

MONTEIRO DA SILVA Vistos etc. Pretensão de despejo, c/c cobrança de 

aluguéis e resolução contratual, com pedido liminar para a desocupação 

de imóvel, aforada por Dilma Benedetti em face de Ilsa Martinha das 

Chagas e Sérgio Luiz Calmon Monteiro da Silva, todos qualificados, pelo 

inadimplemento contratual. Determinada a emenda da inicial, no sentido de 

que fosse preparada a causa, foi atendida, consoante petição de Id. 

12961488. Na sequência, antes mesmo da análise da liminar pretendida, 

as partes entabularam acordo, agregado no Id. 15013144, a pugnar por 

sua homologação. É o singelo relatório. Decido. As partes entabularam 

acordo, sendo elas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregada forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento, preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico, não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, 

transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a questão de forma amistosa e definidas as condições, 

homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Condeno as partes, pro 

rata, a pagarem as custas e as despesas processuais, já que nada 

mencionaram a respeito no acordo, dispensadas de pagar eventuais as 

custas processuais remanescentes, de acordo com o art. 90, §§ 2.º e 3.º, 

do CPC. Sem menção no acordo, a parte autora arcará com os honorários 

advocatícios do seu patrono, a teor do disposto no art. 90, § 2.º, do CPC, 

não havendo notícia de constituição de advogado pela parte requerida. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se e anote-se. Nada sendo requerido em 15 dias, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 05 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011249-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANA VIEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011249-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GERMANA 

VIEIRA SOUSA REQUERIDO: TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA Vistos 

etc. A parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Todavia, na linha 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e 

gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido, convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "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). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

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, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 27 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011266-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURINDO PAULO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO FREIRE LEMOS (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011266-12.2018.8.11.0015. AUTOR(A): AURINDO 

PAULO DE ALMEIDA RÉU: ANGELO FREIRE LEMOS Vistos etc. A parte 

requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custa e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 
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oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "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). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

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, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 28 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011065-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO FAVERO (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:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011065-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LISANDRO 

FAVERO REQUERIDO: MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

- ME Vistos etc. A parte requerente pugna pela concessão da gratuidade 

da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não 

têm condições de pagar as custa e despesas do processo. Todavia, na 

linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica 

integral e gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de 

recursos. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido, convém oportunizar que a parte comprove o 

preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, 

caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo 

constitucional. A propósito: "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). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

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, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 28 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221494 Nr: 584-20.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROGÉRIO SILVA, DARCY MACIEL 

COSTA, MAURI JOTON, GRACIELA PULL BIF SILVA, EZELINDA OLIVEIRA 

JOTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890/PR, Leonardo Xavier Russenq - OAB:25.661/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como, efetuar o pagamento da importância de 04 

(quatro) diligências de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) referente à 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do 

mandado de Intimação da Penhora nos BAIRROS: IBIRAPUERA, 

BOTÂNICO, CARPE DIEM E AQUARELA BRASIL, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159090 Nr: 6372-54.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO AUGUSTO CARVALHO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Intime-se o advogado da parte requerente para que, no prazo legal, 

requeira o que for de direito, cientificada de que seu silêncio será 
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interpretado como quitação da dívida e consequente extinção do processo 

pelo pagamento, de acordo com o art. 924, inciso II, do CPC, nos termos da 

r. decisão de fls.311.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96397 Nr: 3436-61.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON ODAIR DIEL, MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A (atual denom. de 

Banco Autolatina S.A.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARROSO 

FONTELLES - OAB:RJ - 119910

 Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo legal, quanto ao saldo 

remanescente na conta judicial, nos termos da certidão às fls.342.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125773 Nr: 4986-23.2010.811.0015

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 Ofício Digital 00014/2018, REITERANDO o Of. 8/2018

Bom Dia, Senhores,

Encaminho nova imagem do Depósitos de folhas 93 (anexos) dos autos 

0003683-03.2012.8.11.0015 ( código 168711) , uma vez que este não 

conta como vinculado no extrato.

Sinop/MT - 28 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92611 Nr: 9937-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:MT/10.105, IVAN COSER - OAB:MT/5915-B, LAZARO JOSE 

GOMES JUNIOR - OAB:8194-A/MT, ROSMERI VALDUGA - 

OAB:11550/MT

 Intime-se o advogado da parte requerente para, querendo, no prazo legal, 

manifestar acerca da petição às fls.369/374.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102356 Nr: 9354-46.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SIMÕES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA MOTOS - REVENDEDORA DE 

MOTOS LTDA, J. TOLEDO DA AMAZÔNIA IND. E COM. DE VEÍCULOS 

LTDA, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, SIMONI FANAIA KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, 

do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias:

Manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 312 ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157188 Nr: 4302-64.2011.811.0015

 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: JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEMIR KATUMATA, ILDETE RIBEIRO 

KATUMATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELHO JUNIOR - 

OAB:6370, LEONARDO SANTOS RESENDE - OAB:MT-6.358, MARCELLA 

COSTA LOPES MORAIS RESENDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 Vistos etc.

A instrução processual foi realizada concomitantemente com o processo 

apenso nos autos cód. 109704. A ata de audiência de p. 93 menciona 

essa providência e os termos de assentada, que foram juntados apenas 

nos referidos autos.

 DETERMINO, pois, que sejam de lá fotocopiados os termos de assentada 

e juntadas as cópias nestes autos, certificando-se.

Conforme demonstrado nos mesmos autos mencionados, o requerido 

neste feito faleceu, conforme pode ser visto dos autos apensos, onde a 

habilitação já se processou, competindo às partes promoverem também 

neste a regular habilitação no prazo de 10 dias, a teor do art. 110 do CPC, 

sob pena de suspensão deste processo apenas e remessa dos 

interessados ao procedimento da habilitação dos arts. 687/692 do mesmo 

Codex Adjetivo.

 A esposa do requerido morto, dizendo-se que com ele se casou, pediu 

sua inclusão no polo passivo da lide, declarando-se pobre. Também 

postulou a inclusão de Adair da Silva Ribeiro no polo ativo.

 Sobre tais pleitos, diga a parte contrária em 10 dias.

 A identificação e tramitação prioritária do processo demanda prova, via 

fotocópia de identidade, da condição de idosa, acaso vier a ser admitida 

no polo passivo da lide. O que também deve ser demonstrado pelo autor, 

se lhe aprouver.

A inovação denunciada às p. 116/122, se de fato se consubstanciar, 

ocorre por conta e risco de quem esteja executando-a, não podendo 

alegar boa-fé, acaso sair derrotada na contenda. Por essa razão não há 

porque determinar a paralisação de eventual obra que no imóvel disputado 

porventura esteja sendo edificada.

Logo, INDEFIRO o pedido de p. 116/117.

Efetivados os consertos supra, conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011136-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO PADILHA SABATINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011136-22.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: ELIO PADILHA SABATINE Vistos etc. Ação 

de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com 

as alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, marca 

MARCA: MERCEDES-BENZ, MODELO: Axor 2P básico 2540, fabricação: 

2009 , CHASSI: 9BM9584619B668559, placa: MWV1741, cor: PRATA e 
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renavam nº 178883824, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em 

virtude de um financiamento no valor de R$ 63.000,00 em 48 prestações 

mensais, mediante cédula de crédito bancária nº 40-662517/16, garantido 

por alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugerem os autos, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada constituída por 

meio de instrumento de notificação extrajudicial, deixando clara a 

constituição da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos 

legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, 

suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi devidamente 

registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente encontra-se alienado 

fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do 

Código Civil, defiro liminarmente a medida. Para tanto, expeça-se mandado 

de busca a apreensão, depositando-se o bem com o requerente, o qual 

deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo. Nos 

termos do art. 3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 911, de 1.° de outubro de 1969, 

executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, 

para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, 

se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) 

dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do 

ônus. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de novembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011276-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS SCHRADER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011276-56.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DANIEL LUIS 

SCHRADER RÉU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela de urgência, onde a parte requerente, mesmo tendo 

destinado um tópico (tópico B) para tratar da necessidade de justiça 

gratuita, não fez pedido expresso na parte dos pedidos. O que recomendo 

seja consertado a fim de que sua petição inicial se adeque com as 

determinações do art. 319 do CPC e possa ser analisada a contento, já 

que a causa não foi preparada. De todo modo, determino que a parte 

requerente faça o pedido respectivo e, não aparentando ser o caso, 

comprove a sua hipossuficiência, uma vez que conforme o art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "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). Ademais, a parte autora não foi qualificada corretamente 

como exige o art. 319, inciso II, do CPC, faltando à indicação da profissão 

do autor. Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial, requerendo a assistência judiciária gratuita, se for o 

caso, e, nessa mesma oportunidade comprove a hipossuficiência 

sustentada ou, querendo, prepare a causa, bem como qualificar-se 

adequadamente, indicando a sua profissão, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 28 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011244-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011244-51.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: AGRO 

BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: VECELLI 

COMERCIAL AGRICOLA LTDA. Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial proposta por Agro Baggio Máquinas Agrícolas Ltda. em face 

de Vecelli Comercial Agrícola Ltda., ambas qualificadas. Na forma do art. 

829 do CPC, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para 

que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. 

Vencido o prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, 

o senhor Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens 

porventura encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de 

depósito e laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados 

pela parte exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte 

executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte 

exequente. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a 

parte executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se 

preferencialmente de indicações da parte exequente. Tudo em 

conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. 

Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, acima delineadas, 

incumbirá à parte exequente requerer e promover sua citação por edital. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento mencionado, 

o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Forte 

no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 
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será de 15 dias e contar-se-á da juntada aos autos do mandado de 

citação, podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de novembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011829-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE GONCALVES REBUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY MACIEL COSTA (REQUERIDO)

LUIZ ROGERIO SILVA (REQUERIDO)

DEBORA PEREIRA LUCAS (REQUERIDO)

GRACIELA PULL BIF SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011829-40.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EUNICE 

GONCALVES REBUSSI REQUERIDO: DARCY MACIEL COSTA, DEBORA 

PEREIRA LUCAS, LUIZ ROGERIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA 

Vistos etc. Embargos de declaração de Id. 15951977, com pedido de efeito 

infringente, promovidos por DARCY MACIEL COSTA e DEBORA PEREIRA 

LUCAS, em face de EUNICE GONÇALVES REBUSSI E OUTRO, aduzindo 

contradição por não lhes terem sido oportunizado o prazo de preparo da 

causa. A embargada contrariou via do Id. 16710806. É o relatório. Decido. 

De antemão, embora a parte embargada tenha sido contrária ao 

provimento dos embargos, ao final “ficou em cima do muro”, não se 

opondo à concessão do prazo pretendido. Todavia, ainda que haja essa 

fraqueza, da decisão objurgada não há nenhum dos vícios do art. 1.022 

do CPC, muito menos a sustentada contradição. Em momento algum a 

mencionada decisão insinuou qualquer possibilidade de conceder mais 

prazo para o preparo da reconvenção. Pelo contrário, enfática ao 

asseverar que o prazo de 15 dias já havia se esgotado. Com efeito, assim 

consignado na decisão que indeferiu a pretendida assistência judiciária 

graciosa ao reconvinte (Id. 14258515, p. 06 - sublinhado): “Isto posto, 

indefiro o benefício da Assistência Judiciária ao reconvinte Darcy Maciel 

da Costa, nos termos do art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido 

no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo preparar a 

reconvenção em 15 (quinze) dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 

7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Caso não haja o preparo no referido lapso, será 

cancelada a distribuição e consequentemente extinta a reconvenção, 

equivalendo ao seu indeferimento”. Como insta, a parte embargada estava 

desde então cientificada de que deveria preparar a reconvenção em 15 

dias. Além de na decisão inexistir qualquer contradição, o que leva à 

improcedência dos embargos, só mesmo alguém folgaz ou com diminuta 

hermenêutica poderia não compreender do dispositivo dela acima 

transcrito que tinha o dever de recolher as custas em 15 dias, já 

cientificado das consequências: extinção da reconvenção. Aliás, é 

expressão literal da Lei que o preparo da causa será em 15 dias, devendo 

a parte ser a respeito intimada: “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”. Da 

referida decisão não há dúvida de que a parte embargante foi intimada, na 

pessoa do seu advogado. Tanto que dela agravou. Mas perdeu, conforme 

decisão monocrática de Id. 14836749. Será que há algum espaço para a 

parte embargante não entender que o preparo da reconvenção deveria 

ser feito em 15 dias depois que sua tese a respeito “deu com os burros n’

água”? Difícil. Nesse passo, a decisão invectivada consignou no Id. 

15772751: “Portanto, vencido o prazo para o regular preparo da 

reconvenção, o cancelamento da sua distribuição e o consequente 

indeferimento da inicial respectiva é medida de rigor, a prevalecer apenas 

a contestação em si”. Portanto, o que a parte embargante almeja, sem 

descartar protelação, é modificar a decisão que extinguiu a reconvenção. 

Tão verdadeiro que tentou obter efeito infringente aos seus embargos, 

impossíveis de se verificarem nessa conjuntura. Deve, se lhe aprouver, 

aviar o recurso singular devido. Não há contradição, omissão ou 

obscuridade ou erro material a corrigir. Noutro viés, conforme já 

prenunciado na decisão de Id. 15772751, as partes nada coligiram de 

consistente no sentido de convencer da necessidade de produzir outras 

provas. O plexo probatório carreado revela-se suficiente para autorizar o 

deslinde da causa. Nesse sentido, a parte autora dispensou e até 

redarguiu as provas declinada pela parte requerida. Já a parte requerida, 

como insta, insistiu em quase toda espécie de prova imaginável, mas sem 

justificativas plausíveis. Prova testemunhal, para comprovar que a 

medição da área deveria ser realizada conjuntamente e não 

unilateralmente, não tem o menor sentido. Até porque obviamente que 

qualquer das partes poderia ter realizado, sim, a medição 

extrajudicialmente, conforme era a previsão contratual expressa. 

Nenhuma delas estava alijada de agir conforme seus interesses, sendo 

que a prova testemunhal em nada contribuiria para reafirmar o óbvio de 

que a medição era de interesse e estava a mercê da parte requerida. No 

mesmo diapasão, a prova pericial com esse desiderato, ante os termos 

contratuais, é despiciente, pois a solução, acaso tiver de ser feita no 

sentido da antítese, indicará essa possibilidade na fase de cumprimento de 

sentença sem qualquer dificuldade. E se for o contrário, mais 

desnecessária ainda se revelará. O depoimento pessoal das partes é 

absolutamente irrelevante. Tiveram todas as oportunidades, inclusive em 

sede recursal, de apresentarem seus pontos de vista. Tese e antítese 

exauridas, a informar a desnecessidade desses depoimentos pessoais, 

sem qualquer perspectiva de obter alguma espécie de confissão do 

adversário, arregimentados consideravelmente. Por derradeiro, 

estapafúrdia a pretendida prova pericial contábil. Impertinente. O máximo 

que exsurgirá ao final, se for o caso, serão meros cálculos aritméticos 

que qualquer pessoa com basilares conhecimentos matemáticos os 

elaborará sem maiores percalços. Isto posto, conhecidos os embargos, 

improvejo-os, de modo a manter inalterada a decisão guerreada. Indefiro a 

produção de outras provas, facultando as partes apresentarem memoriais 

em 10 dias cada qual, sucessivamente, iniciando-se pela parte autora. A 

seguir, conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 

de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002647-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IAM DE MORAIS GOMES (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, indicar endereço para citação, bem como 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, e , devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1009028-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA SANDRONI MARTINS DE OLIVEIRA OAB - SP182660 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYVID CLAUDIOS VIEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, indicar endereço para citação, bem como 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, e , devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011662-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DE AMORIM OLIVEIRA (RÉU)

ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, indicar um endereço para citação, bem como 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, e , devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001238-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBESON MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1001238-82.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

CLEBESON MARTINS DA SILVA POLO PASSIVO:REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S.A., SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, 

do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) a manifestar-se quanto ao ofício id 15696927. Prazo: 

Quinze dias. Sinop-MT, 28 de novembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180404 Nr: 1231-83.2013.811.0015

 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: JOSEVAN DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA VANESSA GIROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:14898/MT, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - 

OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cezar Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736

 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) a 

manifestar-se quanto a petição e documentos de fls. 217/220. Prazo: 

Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238590 Nr: 11166-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSY LIMA VERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a da correspondência devolvida de fl. 67. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226429 Nr: 3591-20.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANDERSON DE MOURA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fl. 76/verso. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162617 Nr: 10402-35.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CESAR ROBERTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:171045, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661

 4. Diante do exposto, defiro parcialmente os pedido de fls. 241/242 e, por 

conseguinte, determino a intimação pessoal do Itaú Unibanco S/A para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite em juízo o valor de R$ 

62.653,80 (sessenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e três reais e 

oitenta centavos), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), além de responsabilização penal e civil.5. Quanto ao pedido de 

desbloqueio formulado pela parte executada às fls. 239/240, resta 

prejudicada sua análise, tendo em vista que tal medida já foi 

providenciada, conforme decisão proferida à fl. 226 e extrato de fl. 228.6. 

Com a juntada do mandado, decorrido o prazo do item “4”, com ou sem 

manifestação, intime-se a parte exequente, para que, querendo, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de arquivamento.7. Em seguida, voltem-me conclusos.8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 210134 Nr: 11099-51.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMAR ANTONIO PINTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER HILDENBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - OAB:21501/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 Vistos etc.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes à fl. 124.

2. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Consigno que nesta data procedi a baixa da restrição/bloqueio junto aos 

Sistemas Renajud e Bacenjud.

4. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para baixa 

da averbação da presente ação junto às matrículas n. 7.104 e n. 9.075.

5. Eventuais custas remanescentes, pela parte executada. Sem 

condenação em honorários, uma vez que inclusos no montante.

6. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 256843 Nr: 1869-14.2016.811.0015

 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: JHONE MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos etc.

1. Considerando que a parte requerida compareceu em juízo e informou o 

cumprimento da obrigação (fls. 385/390) e que a parte requerente 

manifestou expressa concordância com o valor depositado, pugnando 

pelo levantamento (fl. 391), com fundamento no artigo 526, § 3º, do Código 

de Processo Civil, declaro satisfeita a obrigação.

2. Por conseguinte, determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores, na forma requerida à fl. 391.

3. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226325 Nr: 3524-55.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, ALEXANDRA 

MARCOLINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, 

JOÃO CARLOS PONZIO DOS SANTOS, EDIVALDO MAURICIO 

SEMENSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/MT, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 

3.677-A, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5983/MT

 Vistos etc. 1. Defiro o pedido formulado pelo Dr. Janderson Memória 

Ramos e pela Dra. Aline Manfrin Benatti em audiência. 2. O processo está 

em ordem. 3.1. Rejeito a preliminar de carência da ação por ausência de 

interesse processual formulada pelo réu Hildebrando José Pais dos 

Santos na contestação de fls. 207/241 em razão da ocorrência ou não 

dos vícios alegados na petição inicial de fls. 04/38 se constituir matéria de 

mérito. 3.2. Rejeito igualmente a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam 

formulada pelo réu Hildebrando José Pais dos Santos na contestação de 

fls. 207/241 em razão do fato da autora Alexandra Marcolina de Oliveira 

ter vivido ou não em união estável com o autor Juares Domingos dos 

Santos igualmente se constituir matéria de mérito. 3.3. Postergo a análise 

da preliminar de mérito (decadência) para o momento da prolação da 

sentença. 4. São questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória na audiência de instrução e julgamento: a. prova dos vícios 

alegados na petição inicial de fls. 04/38. 5. Defiro a produção de prova na 

audiência de instrução e julgamento consistente no depoimento pessoal 

das partes e na inquirição de testemunhas. 6. Ônus da prova em 

conformidade com art. 373, caput e incisos I e II, do Código de Processo 

Civil. 7. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

março de 2019, às 13:30 horas. 8. Expeça-se carta precatória para a 

comarca de Tabaporã/MT para oitiva da testemunha Patrícia Bezerra 

Ponzio Isotton. 9. Saem os presentes intimados. 10. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267584 Nr: 8111-86.2016.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, 

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos etc. 1. O processo está em ordem. 2. Rejeito a preliminar de 

ocorrência de questão prejudicial externa posto que no presente caso 

deve-se julgar simultaneamente a presente ação e a ação de nulidade em 

apenso. 3. São questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória na audiência de instrução e julgamento: a. prova dos vícios 

alegados na contestação de fls. 261/291; b. prova de incorreções no 

procedimento extrajudicial de leilão; c. prova do pagamento parcial da 

dívida. 4. Defiro a produção de prova na audiência de instrução e 

julgamento consistente no depoimento pessoal das partes e na inquirição 

de testemunhas. 5. Ônus da prova em conformidade com art. 373, caput e 

incisos I e II, do Código de Processo Civil. 6. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de março de 2019, às 13:30 horas. 7. 

Saem os presentes intimados. 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 286366 Nr: 23-25.2017.811.0015

 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: MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, 

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos etc.1. Com fulcro no art. 362, inciso I, do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido formulado pelos procuradores das partes na presente 

audiência e, por conseguinte, redesigno a presente audiência de 

saneamento e de organização do processo para o dia 13 de março de 

2019, às 13:15 horas. 2. Saem os presentes intimados. 3. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166720 Nr: 1543-93.2012.811.0015

 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: ALDECIRA FERREIRA DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINATO VINCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:16.034-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO LUIS DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 1543-93.2012.811.0015, Protocolo 

166720, 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: 1011325-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011325-97.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Cuida-se de “AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, 

ajuizada por ALESSANDRA BARBOSA em desfavor de INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL. 2. Com efeito, é pacífico o 

entendimento de que o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS está 

inserido no conceito de Fazenda Pública, nos precisos termos do art. 8º 

da Lei nº 8.620/93, que assim dispõe: “O Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, nas causas em que seja interessado na condição de autor, 

réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios 

assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à inalienabilidade e 

impenhorabilidade de seus bens.”. 3. Há inúmeras decisões do nosso 

Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a competência para o 

julgamento desses feitos é das Varas Especializadas da Fazenda Pública, 

pois a condenação deverá ser suportada pelo Tesouro Nacional através 

do Ministério da Previdência Social. 4. Portanto, o INSS como autarquia 

federal usufrui de prerrogativas e privilégios semelhantes aos 

assegurados à Fazenda Pública, sendo evidente o julgamento pela Vara 

Especializada da Fazenda Pública. 5. Em que pese não constar 

expressamente nas atribuições das Varas da Fazenda Pública Estadual 

(Quadro de competências de todas as Varas do Estado de Mato Grosso – 

disponível no site do TJMT – última atualização em 21/03/2018) a 

competência para processar e julgar feitos em que seja parte o INSS, a 

designação de Fazenda Pública, lato sensu considerada, comporta não só 

a Administração Pública direta, mas também a descentralizada, em que se 

enquadram as autarquias. Até porque, seja integral ou subsidiariamente, é 

o erário público quem suporta os ônus da demanda, num e noutro caso. 6. 

Nesse sentido é o entendimento do STJ, bem como do Tribunal de justiça 

de nosso Estado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 151.700 - RS 

(2017/0074271-9) (...) Trata-se de Conflito Negativo de Competência, 

instaurado entre o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA 

EM FAZENDA PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS, suscitante, e o JUÍZO 

FEDERAL DA VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS, suscitado, em ação 

ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando o 

restabelecimento do auxílio-doença acidentário (...) E, conforme a 

jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 15/STJ, é da Justiça 

Estadual a competência para julgamento de litígios decorrentes de acidente 

de trabalho. Com efeito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça 

reafirmou o entendimento de que "compete à Justiça comum dos Estados 

apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo 

segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao 

benefício, aos serviços previdenciários e respectivas revisões 

correspondentes ao acidente do trabalho. Incidência da Súmula 501 do 

STF e da Súmula 15 do STJ"(STJ, AgRg no CC 122.703/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/06/2013). 

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 955, parágrafo único, inciso I, 

do CPC/2015, conheço do conflito e declaro a competência do Juízo de 

Direito da 1ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de Passo Fundo 

- RS, o suscitante, em consonância com os precedentes desta Corte a 

respeito da matéria. Comunique-se, com cópia desta decisão, aos Juízos 

suscitante e suscitado, bem como ao Ministério Público Federal, o 

resultado do presente julgamento. I. Brasília (DF), 13 de junho de 2018. 

MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - CC: 151700 RS 

2017/0074271-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de 

Publicação: DJ 19/06/2018) “EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE 

TRABALHO - INSS - AUTARQUIA FEDERAL -APLICAÇÃO DA 

PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 

8.620/93 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA - CONFLITO PROCEDENTE. Compete à Vara Especializada da 

Fazenda Pública, processar e julgar lides de interesse do INSS, em face 

das prerrogativas processuais concedidas às autarquias, nos termos no 

art. 8º da Lei 8.620/93.” (TJ/MT, CC 35221/2005, DES. LICINIO CARPINELLI 

STEFANI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/12/2005, Publicado no DJE 09/02/2006). 7. Ante 

o exposto, nos termos dos artigos 62 e 64 do CPC bem como das normas 

de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declino de minha 

competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, em favor da Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca. 

8. Decorrido o prazo recursal, redistribua-se o feito para Vara 

Especializada de Fazenda Púbica desta Comarca, com as nossas 

homenagens. 9. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de novembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001066-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001066-43.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 14344699). 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, 28 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010448-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIELSON ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010448-60.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: EDIELSON ALVES DE SOUZA 

VISTOS, ETC... Cite-se o executado para que no prazo de três dias efetue 

o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 
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prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 

30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intime-se o executado, e seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder da exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder do executado, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrado o executado, procedo ao Sr. Oficial de 

Justiça de acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a 

exequente o que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000801-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSMASSA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Reiterar a intimação ao 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 Distrito 

Industrial, 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, visto que o correio não faz entregas 

naquela localidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006823-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR FONTOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006823-18.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANTENOR 

FONTOURA RÉU: SILVIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA Vistos, etc... 

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se o 

réu para integrar a relação processual. Designo audiência de conciliação 

para o dia 23/01/2019, às 13:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do 

Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da 

multa do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que 

observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de 

uma sessão de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do 

prazo de dois meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a 

(s) audiência (s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo 

acordo, o réu deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. 

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001852-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ROSANE NEVES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001852-87.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FLAVIA 

ROSANE NEVES SOUZA RÉU: SISAN ENGENHARIA LTDA Vistos, etc... 

Diante da petição de ID. 15144049, designo audiência de conciliação para 

o dia 23/01/2019, às 14:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do 

Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da 

multa do art. 334, § 8º do CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, a ré 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001852-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ROSANE NEVES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001852-87.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FLAVIA 

ROSANE NEVES SOUZA RÉU: SISAN ENGENHARIA LTDA Vistos, etc... 

Diante da petição de ID. 15144049, designo audiência de conciliação para 

o dia 23/01/2019, às 14:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do 

Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da 

multa do art. 334, § 8º do CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, a ré 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007874-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY REINALDO PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (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 e intimação para audiência, no bairro 

São Cristóvão, 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello
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 Cod. Proc.: 197498 Nr: 587-09.2014.811.0015

 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: JONES EVERSON CARDOSO, APARECIDA ROCHA 

BARBOSA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDAS SEMINOVOS S/A, GRUPO CARRERA 

CHEVROLET, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONÁRIO GOMES MUNIZ - 

OAB:OAB 15072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT, EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:SP-257.874, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 19023-A, GUILHERME 

DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, JOÃO 

PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP, JULIANA 

RIBEIRO TELES - OAB:238.120, LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO 

SANTOS - OAB:155.531 SP, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5705-N/MT, RONALDO RAYES - OAB:114.521 SP, WESLEY 

GUSTAVO DE PAULO - OAB:MT-17.594

 Pelo exposto, julgo procedentes os embargos de declaração 

apresentados pela General Motors do Brasil Ltda para sanar a omissão 

apontada, devendo constar na decisão combatida que “após o trânsito em 

julgado da sentença, o veículo será colocado à disposição das requeridas, 

livre de taxas, impostos, multas e/ou quaisquer pendências, o que deverá 

ser comprovado nos autos, ocasião em que elas serão intimadas para 

proceder ao recolhimento do veículo e a restituição do valor pago pela 

autora, tudo no prazo do art. 523 do CPC”, e parcialmente procedentes os 

embargos de declaração apresentados por Aparecida Rocha Barbosa 

Cardoso para “condenar solidariamente a requerida General Motors do 

Brasil a restituir à autora o valor efetivamente pago por esta, além das 

despesas concernentes à transferência do veículo comprovadas nos 

autos às fls. 68/71”, mantendo-a incólume em seus demais 

termos.P.R.I.C.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 79394 Nr: 7741-59.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18.153/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 374/2006

Vistos, etc.

Considerando que o acordo de fls. 41/43 foi homologado por sentença às 

fls. 73, estando o processo em fase de cumprimento de sentença, defiro o 

pedido de fls. 202/203 para determinar a baixa da caução de fls. 37, eis 

que desnecessária para o prosseguimento do feito.

No mais, cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 188.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276683 Nr: 14068-68.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MILAN, PAULO CESAR MILAN, 

ADILSON MILAN, SUELI GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) do autor Dr(a). LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS para que no prazo de quinze (15) dias envie para este Juízo, 

por meio eletrônico, no formato arquivo WORD, através do email 

snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo ou a petição inicial e, após comprove 

nos autos o envio para posterior expedição do Edital de citação, conforme 

determinado no Provimento 56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do 

despacho de fls. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255529 Nr: 1160-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESED TRANSPORTES LTDA - ME, MICHEL 

ALEX CRESTANI, FERNANDO BRUNO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) do autor Dr(a)MARCO ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO para que no prazo de quinze (15) dias envie para este Juízo, por 

meio eletrônico, no formato arquivo WORD, através do email 

snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo ou a petição inicial e, após comprove 

nos autos o envio para posterior expedição do Edital de citação, conforme 

determinado no Provimento 56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do 

despacho de fls. 152

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83040 Nr: 512-14.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR PEREIRA DE SOUZA, MARIA SIRLENE ALVES 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILTON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 Intimar o advogado do exequente Dr. LEDOCIR ANHOLETO para que 

informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio 

ser interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100573 Nr: 7566-94.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA para que no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito acerca da avaliação de fls.151/157, bem como, no 

mesmo prazo, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de intimação, no bairro Jardim 

Paraíso, 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):

 Cod. Proc.: 198857 Nr: 1712-12.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

CORREIOS E TELÉGRAFOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA, SOCIEDADE DE 

PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE - SOL A SOL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ORLANDO ROSSI - 

OAB:172.270-SP, ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - 

OAB:23.400, BRUNA LUISA GERLACH GESUALDO - OAB:MT-17290/0, 
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MARCIO OLIVEIRA BRANDÃO - OAB:16.830/DF, RENATA MOLLO DOS 

SANTOS - OAB:179.369-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS DE 

ARAÚJO - OAB:PR-36.778

 Intimar a advogada do autor Dra. ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA 

MASIERO para que compareça nesta respectiva escrivania no prazo de 

cinco dias, a fim de retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) expedida(s) com a 

finalidade proceder a penhora e demais atos, e providencie a sua 

distribuição/cumprimento, devendo ainda no prazo de dez (10) dias 

comprovar a(s) distribuição(ões) da(s) referida(s) Carta(s) Precatória(s) 

no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19091 Nr: 2417-64.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI FRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, 

GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. FLAVIO DE PINHO MASIEIRO 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 penhora, no 

bairro Setor Comercial, 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):

 Cod. Proc.: 125778 Nr: 4991-45.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRAZZINI PONTELLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONIA FIXO E BRASIL TELECON S/A 

FILIAL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA 

MOGLIA - OAB:5014-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 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 petição e documentos apresentados pela 

Requerida às fls. 189/205.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 126686 Nr: 5900-87.2010.811.0015

 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: SEBASTIÃO ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Por essas razões, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento 

nos artigos 186, 927 e seguintes, todos do Código Civil, e, artigo 5º, inciso 

X, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE a ação, para condenar o 

Banco Réu a reembolsar o autor a importância de R$ 1.558,00 (Um mil e 

quinhentos e cinquenta e oito reais), corrigido monetariamente desde o 

saque indevido, 06.05.2010, e mais juros de mora a partir da citação, e 

ainda, a título de reparação pelos danos morais causados ao Autor, a 

pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da 

citação, e correção monetária a partir desta data até o efetivo 

desembolso, bem como, nas custas processuais, e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e mais honorários de segunda 

fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 27 de novembro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007919-68.2018.8.11.0015

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:

NILSON VIEIRA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007919-68.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NILSON VIEIRA FARIAS 

Vistos, etc... Defiro a emenda a inicial de ID. 15871238. Proceda-se as 

retificações necessárias. Devidamente comprovada a mora do devedor, 

conforme notificação extrajudicial de ID. 14663467, defiro a liminar e, 

consequentemente, determino que se expeça o competente mandado de 

busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco dias após 

executada a liminar acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, 

cite-se o Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente 

ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem ao Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado 

ou não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário 

que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005533-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLEONEZIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo nº 1005533-65.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR da 

sentença que segue abaixo transcrita: "Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, movida por OMNI FINANCEIRA S/A em face de ANTONIO 

CLEONEZIO DOS SANTOS. No ID nº 13482448, a parte autora foi intimada 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas processuais. No ID nº 

14119733, a requerente pugnou o cancelamento da distribuição devido ao 

não recolhimento das custas. DECIDO. Verifico que a parte autora não 

comprovou o recolhimento das taxas e custas processuais devidas. O art. 

290 do CPC estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito se a 
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parte , intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de tais 

disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas 

é causa de extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que a requerente não providenciou o recolhimento das 

custas processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007363-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO SALVADOR DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007363-03.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o advogado do REQUERIDA, 

para em quinze dias apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto. Sinop-MT, 28 de novembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007482-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007482-61.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o advogado do REQUERIDA, 

para em quinze dias apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto. Sinop-MT, 28 de novembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007537-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON APARECIDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007537-12.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o advogado do REQUERIDO, 

para em quinze dias apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto. Sinop-MT, 28 de novembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011171-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DIAS (RECONVINDO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1011171-16.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o advogado do AUTOR, para 

em quinze dias apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto. Sinop-MT, 28 de novembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009107-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MIGUEL PRESSI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009107-33.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em 

quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop, 27 de novembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de 

Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007692-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUIZEDEQUE CONCEICAO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007692-78.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para manifestar sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de id. 15906286 , em cinco dias. Sinop, 28 de novembro 

de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007690-11.2018.8.11.0015

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:

JOSE CARLOS GULI DOS RAMOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007690-11.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para manifestar sobre a certidão do Sr. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 363 de 458



Oficial de Justiça de id. 15662059 , em cinco dias. Sinop, 28 de novembro 

de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011097-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA PEREIRA DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011097-25.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277272 Nr: 14390-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRION EBSEN, EDOLI EBSEN, OSWIN EBSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 277272

Tendo em vista que o acordo celebrado na ação de execução (Código n. 

247157), não constou a anuência dos embargantes, dou seguimento ao 

seguimento ao feito e determino a intimação da embargada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos, nos termos do artigo 920 do 

CPC/2015.

Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no 

prazo de dez dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205156 Nr: 7112-07.2014.811.0015

 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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BAÚ, REJANE ZUBLER BAÚ, DINES 

INOCÊNCIA MARTINELLI BAÚ, ZELANIR RAMME BAÚ, CARLOS DOMINGOS 

BAÚ, NORBERTO BAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 

ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 490/491 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO os 

REQUERIDOS para manifestarem em cinco dias sobre referidos embargos 

de declaração.

Intimo-os, ainda, da decisão de fls. 486/487: "(...)Deste modo, não é 

possível a homologação do acordo somente mediante a anuência do 

inventariante e do curador da incapaz, sendo necessária a devida 

autorização do juízo do inventario, mediante alvará e após parecer do 

Ministério Público. Assim, intimem-se os requerentes a apresentarem o 

respectivo alvará de autorização para o acordo que visa a disposição do 

bem imóvel, bem como para que o valor auferido seja depositado na conta 

informada. Após, conclusos para homologação."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198535 Nr: 1430-71.2014.811.0015

 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: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QIECDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karlos lock - OAB:16828, 

Marcos Aurélio M. Mederiso - OAB:15.401

 Verifico que no ofício de fls. 349/359 foi informado que o período de 

blindagem se encerrou na data de 20 de setembro de 2016.

 Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 199701 Nr: 2385-05.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERICK HENRICK DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se alvará eletrônico dos valores vinculados aos autos para a 

conta indicada às fls. 105, descontando do valor a ser liberado as custas 

processuais pendentes.

 Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 248430 Nr: 17368-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÉSAR SABO, D.R.F. COMERCIAL 

AGRÍCOLA S/A, DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:OAB/DF32596, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - OAB:MT-8838-B

 Código nº 248430Às fls. 149/150 a exequente pugna pela reconsideração 

da decisão que indeferiu o pedido de conversão da execução para 

quantia certa (fls. 146), aduzindo que, embora não conste a assinatura do 

executado José Cesar Sabo no acordo, este já foi citado e não entregou 

os produtos, tendo opostos embargos à execução (Cód. 277753), os 

quais foram recebidos sem o efeito suspensivo.DECIDO:Verifica-se que a 

conversão automática da execução para entrega em execução por 

quantia certa, com fundamento no acordo de fls. 127/128, não comporta 

acolhimento, uma vez que o executado; José Cesar Sabo não participou 

da avença.De outro lado, o executado José Cesar Sabo foi citado às fls. 

116 e não fez a entrega do produto. Destarte, aplica-se o art. 809, § 1º do 

CPC, segundo o qual:Ocorre que, tendo o exequente apresentado a 

estimativa, é necessário oportunizar o contraditório, de acordo com o 

princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9º e 10ª do CPC, 

conforme já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado(...)Assim, 

intime-se o executado José Cesar Sabo para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias, acerca do pedido de fls. 149/150.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247157 Nr: 16602-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOLI EBSEN, OSWIN EBSEN, IRION EBSEN, 

D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 247157Às fls. 139/140 a exequente pugna pelo 

prosseguimento do feito em relação aos executados Edoli Ebsen, Oswin 

Ebsen e Irion Ebsen, com a conversão da ação de execução em quantia 

certa.DECIDO:Verifica-se que a conversão automática da execução para 

entrega em execução por quantia certa, com fundamento no acordo de fls. 

144/152, não comporta acolhimento, uma vez que os executados; Edoli 

Ebsen, Oswin Ebsen e Irion Ebsen não participaram da avença.De outro 

lado, os executados Edoli Ebsen, Oswin Ebsen e Irion Ebsen foram citados 

às fls. 88 e 106 e não fizeram a entrega do produto. Destarte, aplica-se o 

art. 809, § 1º do CPC, segundo o qual:Ocorre que, tendo o exequente 

apresentado a estimativa, é necessário oportunizar o contraditório, de 

acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9º e 10ª do 

CPC, conforme já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado(...)Assim, intimem-se os executados Edoli Ebsen, Oswin Ebsen e 

Irion Ebsen para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 

pedido de fls. 139/140.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 67267 Nr: 6894-91.2005.811.0015

 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: ADILSON CARLOS SACONI, ANTONIO JOSE SERGIO 

LIBERATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIRES DA SILVA ALBINO, MARIO ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, MARISA PIVA MOREIRA - OAB:OAB/MT 

7479/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988/MT, ROSIRES DA SILVA ALBINO - OAB:MT/3298-A

 (...) À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para o fim de declarar a rescisão do Instrumento Particular 

de Promessa de Venda e Compra (fls. 37/40), retornando as partes ao 

status quo ante, devendo os requerentes restituírem aos requeridos o 

equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago, a título de 

perdas e danos. Frisa-se que o valor deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, desde a data do pagamento, acrescidos de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado desta 

sentença.Determino, ainda, a reintegração dos requerentes na posse do 

imóvel descrito na exordial, após o depósito dos valores devidos pela 

parte autora.Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima, 

condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil de 

2015.Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 27 de 

novembro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 322771 Nr: 4808-93.2018.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÉSAR SABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRF COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA -EPP, 

DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:MT/16856-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 322771

Ante o recolhimento das custas e taxa judiciárias pelo requerente (fls. 

48/49), recebo a inicial.

Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

para tentativa de conciliação para o dia 14/02/2019, às 16h30min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40.

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

Deverá constar no mandado que, o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, CPC).

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160697 Nr: 8126-31.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 83/84, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 8126-31.2011.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por SILVIA RYBA DE 

OLIVEIRA em face de JANIO VIEGAS DE PINHO, até a data aprazada para 

o pagamento da última parcela informado no acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 277753 Nr: 14663-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÉSAR SABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:OAB/DF32596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 Código nº 277753

Não havendo questões processuais pendentes, dou o feito por saneado e 

fixo os seguintes pontos controvertidos: 1- se o embargante procedeu a 

entrega integral dos produtos pactuados na CPR n. 040/2014 à empresa 

DRF Comercial Agrícola Ltda, na qualidade de representante da 

embargada, conforme termo de quitação de fls. 21; 2- se houve má-fé do 

embargante em realizar a entrega do produto em favor do credor putativo; 

3- se houve o adimplemento da obrigação por parte do embargante.

As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

Defiro a produção de prova oral (depoimento pessoal da embargada e 

prova testemunhal) formulada às fls. 263.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/03/2019, às 14h00min, frisando que o rol de testemunhas deverá ser 

indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4º, do 

CPC.

Cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por eles 
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arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do 

juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos três dias da data da audiência, copia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC/2015).

A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC/2015).

Intime-se a embargada para comparecer e prestar depoimento pessoal, 

sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95512 Nr: 2540-18.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACILEIDE DE ARRUDA SOUSA, WALDEMAR DE 

OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MARTINS 

CAMARGO - OAB:19.635/GO, PAULO CÉSAR DE MENEZES PÓVOA - 

OAB:7180/GO

 Cumpra-se o determinado nos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180917 Nr: 1785-18.2013.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATATA COM. DE MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO COM PEDIDO DE MEDIDA 

LIMINAR movida por ROSEMAR TADEU PERUZATTO em face de BATATA 

COM. DE MADEIRAS. Às fls. 40/41, foi indeferido o pedido de liminar e 

determinado a citação da parte requerida. Às fls. 102, foi expedida Carta 

Precatória a fim de efetuar a citação da empresa requerida. Entretanto, a 

diligência restou infrutífera. Tentada a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, a carta de intimação 

retornou com a informação “endereço insuficiente” (fls. 109verso). 

DECIDO. É obrigação da parte manter seu endereço atualizado nos autos, 

presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na 

inicial, consoante dispõe o art. 274, do CPC. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e 

§ 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos 

de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 175396 Nr: 10989-23.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA, JULIANA ZARDO BOND WERLANG, FLÁVIO WERLANG, BRUNA 

OENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que às fls. 137 foi encontrado endereço ainda não diligenciado 

da requerida Bruna Oenning.

 Desta forma, expeça-se carta de citação para o endereço indicado às fls. 

137, nos termos da decisão de fls. 96.

Ademais, com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de 

endereço de JULIANA ZARDO BOND WERLANG – CPF: 004.105.599-38, 

através do Sistema BACENJUD e RENAJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 96.

Restando infrutífera a busca, cite-se por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 200101 Nr: 2772-20.2014.811.0015

 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: EDGAR HERMES TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, 

KNORR-BREMSE SISTEMAS PARA VEICULOS COMERCIAIS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de endereço de 

KNORR-BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS BRASIL LTDA 

– CNPJ: 00.416.170/0001-51, através do Sistema BACENJUD e INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 72.

Restando infrutífera a busca, cite-se por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 115086 Nr: 7881-88.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEDRO DAL BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARLENE FRAGA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO em fase de cumprimento de 

sentença movida por VALDIR PEDRO DAL BEM em face de NILZA 

MARLENE FRAGA MOREIRA.

Às fls. 121/125, a parte executada comprovou o cumprimento da 

obrigação. Posteriormente, às fls. 130, o exequente se manifestou 

pugnando pelo levantamento dos valores.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para 

levantamento dos valores depositados pela executada (fls. 126), para as 

contas indicadas às fls. 130.

Após, pagas custas pela executada (fls. 96/97), arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne às custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79819 Nr: 8157-27.2006.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA MARTINS GALANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:17551 - OAB/MT, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883 - 

OAB/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT14.690-O, JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT, LUIZ CARLOS CÁCERES - OAB:OAB/PR 26.822-B

 INTIMAÇÃO: a) do REQUERIDO no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais pendentes no valor de R$ 416,57, sendo 

R$ 376,85 de custas processuais e R$ 39,72 de taxa judiciária, PARA 

POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES 

CONSTANTES NOS AUTOS, ficando consignado que as guias para o 

recolhimento estão disponíveis no site  serviços, guias, custas e taxas 

finais/remanescentes, sob pena de constar no registro da distribuição à 

pendência das custas, para que diante de eventual solicitação de certidão 

possa o cartório distribuidor constar a referência formal ao inadimplemento 

daqueles encargos, e sob pena de ser lavrada certidão para fins de 

protesto.

B) INTIMAÇÃO do dr. JOÃO PAULO FANHANI ALVES para em cinco dias 

providenciar o comparecimento da autora perante este Juízo a fim de ser 

intimada da decisão e alvará de fls. 429/430 e 440.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000829-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARCELINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

EDNA MARCELINA DOS SANTOS 69640734268 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1000829-09.2018.8.11.0015 Indefiro o pedido de ID nº 

16607885, haja vista que, conforme art. 830, caput, do CPC, o arresto 

somente será efetuado quando todos os meios de citação do executado 

se derem por esgotados. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O 

PEDIDO DE ARRESTO ON LINE NAS CONTAS DO DEVEDOR. - Nos termos 

do artigo 830 do CPC, em tese, seria permitido ao Juízo proceder ao 

arresto dos bens do devedor, bastando, para tanto, que sua citação 

houvesse sido negativa. - Não obstante, a orientação firmada pela 

jurisprudência pátria é no sentido de ser necessário o esgotamento de 

todos os meios cabíveis à localização do devedor, antes de ser efetivada 

a referida medida. - Do exame dos documentos que instruem os autos 

principais, verifica-se que não foram esgotados os meios necessários à 

localização do Executado, mostrando-se prematura a medida pleiteada, e, 

portanto, correta a decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0022393-21.2017.8.19.0000 

-Des (a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES - Julgamento: 

18/7/2017 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). Desta forma, diligencie a 

Sra. Gestora na busca de endereços das executadas EDNA MARCELINA 

DOS SANTOS ME e EDNA MARCELINA DOS SANTOS, através do Sistema 

de Convênios do TJMT, Siel e Apolo. Após, se a resposta for positiva, 

cumpra-se a decisão de ID nº 11848525, expedindo-se o necessário. 

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011350-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY REZENDE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011350-47.2017.8.11.0015 Indefiro o pedido de ID nº 

16527324, haja vista que, conforme art. 830, caput, do CPC, o arresto 

somente será efetuado quando todos os meios de citação do executado 

se derem por esgotados. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O 

PEDIDO DE ARRESTO ON LINE NAS CONTAS DO DEVEDOR. - Nos termos 

do artigo 830 do CPC, em tese, seria permitido ao Juízo proceder ao 

arresto dos bens do devedor, bastando, para tanto, que sua citação 

houvesse sido negativa. - Não obstante, a orientação firmada pela 

jurisprudência pátria é no sentido de ser necessário o esgotamento de 

todos os meios cabíveis à localização do devedor, antes de ser efetivada 

a referida medida. - Do exame dos documentos que instruem os autos 

principais, verifica-se que não foram esgotados os meios necessários à 

localização do Executado, mostrando-se prematura a medida pleiteada, e, 

portanto, correta a decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0022393-21.2017.8.19.0000 

-Des (a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES - Julgamento: 

18/7/2017 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). Desta forma, diligencie a 

Sra. Gestora na busca de endereços do executado WESLEY REZENDE 

RODRIGUES, através do Sistema de Convênios do TJMT, Siel e Apolo. 

Após, se a resposta for positiva, cumpra-se a decisão de ID nº 10356283, 

expedindo-se o necessário. Restando infrutífera a diligência, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009844-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MASCARELLO REPRESENTACOES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009844-02.2018.8.11.0015 Cuida-se AÇÃO DE 

RECISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C AÇÃO DE COBRANÇA, na qual o autor 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 o 

requerente não possa assumir as despesas processuais, uma vez que, 

ao ser devidamente intimado para comprovar hipossuficiência (ID n° 

15771338), apenas apresentou a inscrição no SPC; entretanto deixou de 

apresentar outros documentos que efetivamente comprovassem sua 

incapacidade momentânea. Com efeito, verifico que o requerente se 

qualifica como pessoa jurídica de direito privado, e que realizou dois 

contratos de prestação de serviços no valor de R$ 2.850.000,00 (dois 

milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), sugerindo, assim, que o 

requerente não faz jus à gratuidade da justiça. A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária 

gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao 

Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente pode ser deferida quando 

comprovada a condição especial por qual passa a parte, nos termos do o 

inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal.” (TJMT - AgR 

103506/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 

20/08/2015). Assim, indefiro a gratuidade a justiça, determinando a 

intimação do requerente para recolher as custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009000-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO QUINTEIRO VACCARO OAB - MT15702/O-O (ADVOGADO(A))

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO OAB - MT14073/O (ADVOGADO(A))

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009000-52.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 16245957. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1009000-52.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

movida por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em 

face de LEANDRO MUSSI. Transitada esta em julgado, pagas as custas 

pelo requerente, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

as custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001948-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDA MARIA SABINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001948-05.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 14862905. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1001948-05.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de LINDA MARIA 

SABINO. Revogo a liminar concedida no ID nº 14526581. Transitada esta 

em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006373-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006373-75.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 15002472. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1006373-75.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de 

VERA LUCIA BRAGA. Revogo a liminar concedida no ID nº 13961008. 

Promova-se a baixa da restrição judicial anotada no prontuário do veículo 

(ID nº 13993035). Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo 

requerente, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

as custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008364-86.2018.8.11.0015

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:

DIRCE CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008364-86.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 15971166. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1008364-86.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

face de DIRCE CARVALHO DE OLIVEIRA. Revogo a liminar concedida no 

ID nº 15165074. Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo 

requerente, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

as custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001186-86.2018.8.11.0015

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:

GILMAR LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001186-86.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 14932194. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1001186-86.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de 

GILMAR LOPES. Revogo a liminar concedida no ID nº 14018301. 
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Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004019-77.2018.8.11.0015

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:

COMAG INSTALACOES ELETRICAS LTDA (EXECUTADO)

JOSE JONATAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JORGE MAIKEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004019-77.2018.8.11.0015 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO 

entabulada entre as partes, no ID nº 15942601, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do Processo 

1004019-77.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, movida por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de COMAG 

INSTALACÕES ELETRICAS LTDA, JOSÉ JONATAN DE OLIVEIRA e JORGE 

MAIKEL DE OLIVEIRA até a data aprazada para o pagamento da última 

parcela informado no acordo. Permaneçam os autos em arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição até o decurso do prazo de 

suspensão. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000768-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

REGINALDO PADILHA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1000768-51.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre 

as partes no ID nº 14082828. Em consequência, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com 

julgamento do mérito, o Processo nº 1000768-51.2018.8.11.0015 – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO GMAC S.A em face de 

REGINALDO PADILHA FERNANDES. Revogo a liminar de ID nº 13741916. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerido (ID nº 

14082828), arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

as custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002563-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO FELIX LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO(A))

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002563-29.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por POSTO FELIZ LTDA em face de VITALE 

ALIMENTOS LTDA, alegando ser credor da requerida da quantia de 

R$58.076,67 (cinquenta e oito mil e setenta e seis reais e sessenta e sete 

centavos), representada por notas fiscais e requisições de compra de 

combustível. Com a inicial, vieram os documentos de Id nº. 5018950 a 

5018989. Devidamente citada (Id nº. 8107381), a requerida apresentou 

embargos monitórios no Id de nº. 8118159, aduzindo que há excesso de 

cobrança, uma vez que pagou ao requerente a importância de R$7.226,18 

(sete mil, duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), fato este que 

evidencia a má-fé do requerente, razão pela qual este deve ser 

condenado a restituir em dobro o valor irregularmente cobrado. Colacionou 

os documentos dos Ids nº. 8118178 a 8118631. O requerente apresentou 

impugnação aos embargos no Id de nº. 9390768, alegando que a 

requerida não logrou êxito em comprovar o pagamento parcial do débito, 

razão pela qual, postulou pela rejeição dos embargos monitórios. A 

decisão de Id nº. 9468501 determinou que as partes especificassem as 

provas que pretendiam produzir, sendo que o requerente pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (Id nº. 9504866). A requerida, por sua vez, 

postulou pela produção de prova oral (Id nº. 9514391). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO: O deslinde da presente controvérsia não exige 

dilação probatória, nos termos do inciso I, do artigo 373, do Código de 

Processo Civil, uma vez que, embora verse sobre matéria de direito e de 

fato, a prova documental acostada nos autos é suficiente para o 

julgamento da causa. Inicialmente, impede consignar que a ação monitória, 

em consonância com o artigo 700 do CPC/2015, “pode ser proposta por 

aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I. pagamento de quantia 

em dinheiro; II. A entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel 

ou imóvel e III. O adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”. 

Com relação ao que se constitui em prova escrita hábil ao manejo da 

monitória, o doutrinador Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e 

Legislação Processual em Vigor, 45ª Edição, Editora Saraiva, 2013, p. 

1076, cita os seguintes julgados: “A prova escrita, exigida pelo art. 1.102ª 

do CPC, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato 

constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a 

existência do direito alegado” (RJ 238/67). “A prova hábil a instruir a ação 

monitória, a que alude o art. 1.102-A do Código de Processo Civil não 

precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar 

sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e 

seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado 

acerca do direito alegado. Dessarte, para a admissibilidade da ação 

monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, 

estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda 

que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame 

do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado 

pelo autor.” (STJ-4ª T., REsp 925.584, Min. Luis Felipe, j. 9.10.12, DJ 

7.11.12).” Com tais considerações, denota-se que a presente demanda foi 

devidamente instruída com notas fiscais e requisições de combustível (Id 

nº. 5018962 a 5018986), bem como com o demonstrativo de débito. Nessa 

toada, salienta-se que a nota fiscal com o comprovante de recebimento da 

mercadoria é documento hábil para instruir a ação monitória. A propósito: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 

INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 481-STJ. 

REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. MONITÓRIA. NOTA FISCAL. MERCADORIA. 

RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. 

NÃO PROVIMENTO. 1. Não viola o artigo 535, do CPC, o julgamento 

meramente contrário aos interesses da parte. 2. Podem as instâncias 

ordinárias perquirir sobre a situação econômico-financeira da parte para 

fins de examinar do requerimento de assistência judiciária gratuita, 

mormente se se tratar de pessoa jurídica, para a qual se exige prova da 

hipossuficiência, nos termos do verbete n. 481, da Súmula. 3. Reexaminar 

a questão no que toca à hipossuficiência econômico-financeira do 

requerente da assistência judiciária gratuita encontra o óbice de que trata 

o enunciado n. 7, da Súmula. 4. A nota fiscal, acompanhada da prova do 

recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como 

lastro à ação monitória. Precedentes. 5. Somente se submetem ao controle 

do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios 

ou exorbitantes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - 

AgRg no AREsp: 432078 RS 2013/0379385-3, Relator: Ministra MARIA 
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ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014) Outrossim, verifica-se que a 

requerida logrou êxito em comprovar o pagamento parcial da obrigação, no 

montante de R$7.226,18 (sete mil, duzentos e vinte e seis reais e dezoito 

centavos), haja vista que as transferências realizadas para a conta 

corrente da requerente (Ids nº. 8118448 e 8118612) comprovam que as 

notas fiscais que são objeto desta ação, de nº. 22063, 22128, 22147, 

22154, 22215, 22202, 22225, 22107, 22106, 22093 e 22060, foram 

integralmente quitadas, juntamente com outras notas que não foram 

mencionadas na inicial (22104, 22077, 22097,22076, 22078, 2067, 22080, 

22079, 22089, 22130, 22146, 22156, 22158 e 22169). Assim, embora a 

requerente alegue que as transferências bancárias em questão se 

referem a negócio diversos, os documentos colacionados pela 

requerente, na impugnação aos embargos (Id de nº. 9390780), não são 

hábeis a comprovar o alegado, haja vista que foram emitidos após a 

realização das transferências bancárias (10/08/2017), sem qualquer 

ciência da parte requerida. Ademais, tais documentos são divergentes aos 

valores das transferências realizadas pela requerida nos Ids de 

nº.8118448 e 8118612, tanto que ambos informam a existência de saldo 

devedor em aberto. Assim, embora a requerente tenha afirmado que as 

aludidas transferências são referentes a outras transações entre as 

partes, denota-se que esta não logrou êxito em comprovar tal afirmação, 

porquanto deixou de colacionar as notas fiscais e os pedidos relativos às 

transações que alega terem sido pagas. Ressalta-se que incumbia à 

requerente desconstituir as provas de pagamentos apresentados pela 

requerida, notadamente porque é a detentora dos comprovantes de 

requisições de combustível, bem como a responsável pela emissão das 

notas fiscais. Desta forma, verifica-se que os documentos colacionados 

pela requerida nos Ids de nº. 8118448 a 8118631 corroboram a alegação 

de pagamento parcial do débito, não tendo a requerente logrado êxito em 

desconstituir a prova produzida pela requerida. Por outro lado, embora 

tenha sido demonstrado o cumprimento parcial da obrigação, verifica-se 

que não assiste razão à requerida no que tange ao pleito de repetição do 

indébito, haja vista que as sanções previstas no artigo 940 do Código Civil 

somente são aplicáveis na hipótese de manifesta má-fé do credor ou 

quando o pagamento da dívida for indevido. Com efeito, assim dispõe o art. 

940 do Código Civil: “Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no 

todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do 

que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o 

dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele 

exigir, salvo se houver prescrição”. Neste ponto, insta salientar que a 

mera cobrança de débito parcialmente quitado não implica, por si só, na 

incidência das penalidades previstas no artigo 940 do Código Civil, sendo 

necessária a comprovação do abuso ou leviandade. A propósito, 

colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] Nos 

termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve 

estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os 

artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria 

Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a ma-fé do 

agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no 

reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o 

óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal[...]”. (AgInt no REsp 

1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018). “[...] a cobrança indevida, 

quando, além de não configurada má-fé do credor, não vier a ensejar 

novo pagamento pelo consumidor de quantia por este já anteriormente 

quitada, não impõe ao remetente, por razões lógicas, nenhum tipo de 

obrigação de ressarcimento material. [...] É pacífica a orientação da Corte 

e da doutrina especializada no sentido de que o art. 940 do Código Civil - 

que dispõe acerca da obrigação de reparar daquele que demandar por 

dívida já paga - só tem aplicação quando (i) comprovada a má-fé do 

demandante e (ii) tal cobrança se dê por meio judicial.4. Agravo regimental 

não provido”. (AgRg no REsp 1535596/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 

23/10/2015) Com tais considerações, verifica-se que não há que se falar 

em repetição do indébito em dobro, haja vista que, embora a requerente 

não tenha realizado o desconto das notas fiscais quitadas pela requerida 

ao ajuizar a presente demanda, não restou demonstrada a má-fé ou a 

manifesta intenção de lesar da requerente, já que se trata de relação 

continuada estabelecida entre as partes, com inúmeras transações de 

compra e venda, de modo que a dificuldade em levantar o montante devido 

encontra justificativa. Desta forma, comprovado o pagamento parcial do 

débito no importe de R$7.226,18 (sete mil, duzentos e vinte e seis reais e 

dezoito centavos), deverá este valor ser parcialmente abatido do débito 

ora cobrado. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA NECESSÁRIA A INSTRUIR A AÇÃO 

- ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - ÔNUS DA PROVA - 

ARTIGO 333, II, CPC VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – COMPROVAÇÃO 

DE PAGAMENTO PARCIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo o Apelante alegado pagamento total da 

dívida, incumbia a ele produzir a prova correspondente, mediante 

documentos hábeis, nos termos do art. 333, II do CPC vigente à época dos 

fatos, o que não ocorreu. Comprovado, todavia, o pagamento de parte do 

débito, deverá este valor ser descontado da condenação. (Ap 

129704/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017)”. 

(TJ-MT - APL: 00011486920148110003 129704/2016, Relator: DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2017). À vista do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos monitórios 

para CONVERTER o mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do 

CPC/2015) determinando que seja abatida do saldo devedor a importância 

de R$7.226,18 (sete mil, duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), 

referente ao pagamento das notas fiscais de nº. 22063, 22128, 22147, 

22154, 22215, 22202, 22225, 22107, 22106, 22093 e 22060. Outrossim, o 

saldo devedor remanescente de R$50.850,49 (cinquenta mil, oitocentos e 

cinquenta reais e quarenta e nove centavos), deverá ser atualizado 

monetariamente pelo INPC a partir da propositura da ação e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora arcar com 30% e a 

requerida com 70% da aludida verba. Transitada esta em julgado, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, intime-se o credor a se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006513-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE GOBBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE JESUS BUFFON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006513-12.2018.8.11.0015 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO 

entabulada entre as partes, no ID nº 16122023, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do Processo 

1006513-12.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, movida por GILSON JOSÉ GOBBI em face de RODRIGO 

DE JESUS BUFFON até a data aprazada para o pagamento da última 

parcela informado no acordo (30/05/2024). Permaneçam os autos em 

arquivo provisório, sem baixa na distribuição até o decurso do prazo de 

suspensão. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC. Intime-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004054-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. L. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. H. L. (RÉU)

D. G. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1004054-71.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 3.373,20; Tipo: Cível; 

Espécie: [LIMINAR, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, 

Revisão]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

[LIMINAR, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Revisão] 

Parte Autora: DIEGO DOS SANTOS LEMOS Parte Ré: DAVID GUSTAVO 

DOS SANTOS, NICOLAS HENRIQUE LEMOS Certifico que, em cumprimento 

a determinação de I.D. 15805196, designo audiência de tentativa de 

conciliação para realizar-se no dia 10 de Dezembro de 2018, as 14 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07, encaminho 

estes autos para as expedições necessárias. Certifico ainda que, não 

será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o - 

CPC (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Sinop/MT, 27 de novembro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA 

FONSECA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005316-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. N. D. O. (AUTOR(A))

L. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. B. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1005316-56.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [CITAÇÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA, PROVAS, DEPOIMENTO, Regulamentação de 

Visitas]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

[CITAÇÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA, PROVAS, DEPOIMENTO, Regulamentação de Visitas] Parte 

Autora: LAERCIO ALVES DE OLIVEIRA e outros Parte Ré: JANAINA 

CRISTINA BERTOLDO ANGELI Certifico que, em cumprimento a 

determinação de I.D. 15896509, designo audiência de tentativa de 

conciliação para realizar-se no dia 10 de Dezembro de 2018, as 14h30min, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07, encaminho 

estes autos para as expedições necessárias. Certifico ainda que, não 

será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o - 

CPC (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Sinop/MT, 27 de novembro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA 

FONSECA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005083-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1005083-25.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 85.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Regulamentação de Visitas, Fixação, União Estável ou 

Concubinato, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Reconhecimento / 

Dissolução]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: 

Sim/Não. [Alimentos, Regulamentação de Visitas, Fixação, União Estável 

ou Concubinato, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Reconhecimento / 

Dissolução] Parte Autora: VALDIRENE BORTOLINI Parte Ré: JERSONILTON 

DA SILVA RODRIGUES Certifico que, em cumprimento a determinação de 

I.D. 15961735, designo audiência de tentativa de conciliação para 

realizar-se no dia 14 de Dezembro de 2018, as 16 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07, encaminho estes autos 

para as expedições necessárias. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º do CPC (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Sinop/MT, 28 de novembro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA 

FONSECA FLORENTINO Gestor(a) de Secretaria SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005083-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1005083-25.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 85.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Regulamentação de Visitas, Fixação, União Estável ou 

Concubinato, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Reconhecimento / 

Dissolução]; Parte Autora: VALDIRENE BORTOLINI Parte Ré: JERSONILTON 

DA SILVA RODRIGUES Certifico, para os efeitos de direito, que em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos com a finalidade de proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora para que adote as 

providências necessárias no sentido de que esta (a parte autora) 

compareça, perante este Juízo e respectiva escrivania, a fim de assinar o 

Termo de Guarda expedido nestes autos, em conformidade com a r. 

decisão (ID 15961735). , 28 de novembro de 2018 ELAIR FÁTIMA VEIGA 

DA FONSECA FLORENTINO Gestor(a) de Secretaria SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-001 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002421-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. T. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ZACARKIM PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT15364/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. N. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1002421-88.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Alimentos] Parte Autora: IVANI TOBIAS CARDOSO 

Parte Ré: WALDOMIRO NEUZINHO DE ALMEIDA Certifico que, em 

cumprimento a determinação de I.D.15977243, designo audiência de 

tentativa de conciliação para realizar-se no dia 14 de Dezembro de 2018, 
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as 16 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07, 

encaminho estes autos para expedições necessárias. Certifico ainda que, 

não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o 

do CPC (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de 

seu advogado). Sinop/MT, 28 de novembro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA 

DA FONSECA FLORENTINO Gestor(a) Secretaria SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257015 Nr: 1962-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 1962-74.2016.811.0015 - Código: 257015

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CLEIDES ROSA DA FONSECA

PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERREIRA

INTIMANDO(A, S): Requerente: CLEIDES ROSA DA FONSECA, Cpf: 

43014305120, Rg: 674137 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), divorciado(a), 

Endereço: Rua Beatriz Briochi, Nº 539, Bairro: Jardim das Acácias, Cidade: 

Sinop-MT

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. 33, a seguir transcrito:

 DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Considerando que a 

parte exequente não foi localizada para ser intimada pessoalmente a dar 

prosseguimento ao feito, 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. 2. 

Após, vistas ao Ministério Público. 3. Intime-se. Cumpre-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.

Veiga da Fonseca Florentino Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329382 Nr: 9043-06.2018.811.0015

 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: CEFC, LFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Lucas 

do Rio Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 9043-06.2018.811.0015 - CÓDIGO: 329382

ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento ->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA CABRAL e LIDIANE 

FARIAS CABRAL

PARTE REQUERIDA: CARLOS FARIAS CABRAL DE ABREU

INTIMANDO(A, S): Requerente: C. E. F. C., Filiação: Carlos Farias Cabral e 

Lidiane Ferreira Caldas, brasileiro(a), menor, Representado(a) pela 

Genitora/Requerente: LIDIANE FARIAS CABRAL, CPF: 032.865.531-74, 

RG: 195675,37 Filiação: Domingos Silva Caldas e Maria de Jesus Silva de 

Ferreira, brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Rua Sete de Setembro, 

s/n, Bairro: da Prefeitura, Cidade: Campestre do Maranhão/MA, 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. 110, a seguir transcrito:

 DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte 

requerente, na pessoa de sua representante legal, 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. 2. 

Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não manifestação. 

3. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. 4. Intime-se. 

Cumpre-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.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011350-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO DL NEWS LOCACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011350-13.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: AGRO DL NEWS LOCACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA - ME Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011351-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C A DA CONCEICAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011351-95.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: C A DA CONCEICAO - ME Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 
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pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011352-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA AJALA BARBOSA 20052669149 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011352-80.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: MARIA HELENA AJALA BARBOSA 20052669149 Vistos etc. 

I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra 

a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE 

a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos 

indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no 

mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto pagamento, 

FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da 

ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011361-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.C. SCHOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011361-42.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: E.C. SCHOR & CIA LTDA - ME Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011363-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GONCALVES DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011363-12.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: RICARDO GONCALVES DIAS Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011364-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KBS CONSTRUCOES E REPRESENTACAO COMERCIAL DE ESTRUTURAS 

METALICAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011364-94.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: KBS CONSTRUCOES E REPRESENTACAO COMERCIAL DE 

ESTRUTURAS METALICAS LTDA Vistos etc. I - Trata-se de Execução 

Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). 

A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do 

artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011365-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U. M. ALVES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011365-79.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: U. M. ALVES & CIA LTDA - ME Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011366-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA CHIMITI EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011366-64.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: GRAFICA CHIMITI EIRELI - ME Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011367-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO PETROCOMPER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011367-49.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: POSTO PETROCOMPER LTDA - ME Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011368-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA MAIS IND. E COM. DE REVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011368-34.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: MASSA MAIS IND. E COM. DE REVESTIMENTOS LTDA Vistos 

etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública 

contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - 

CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 

para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de mora e 

encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a 

execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011369-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE COMPENSADOS SAO JOSE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011369-19.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: INDUSTRIA DE COMPENSADOS SAO JOSE LTDA - EPP 

Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011370-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V M MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011370-04.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: V M MADEIRAS LTDA - EPP Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011371-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAYNA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011371-86.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: KAYNA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 
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CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011372-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GIOVANI DOMINGOS SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011372-71.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: PAULO GIOVANI DOMINGOS SERVICOS - ME Vistos etc. I - 

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) 

parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE 

a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos 

indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no 

mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto pagamento, 

FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da 

ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010943-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE BORGES DOS SANTOS (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010943-07.2018.8.11.0015 ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP 

ORDENADO: MICHELE BORGES DOS SANTOS Vistos etc. I – CUMPRA-SE 

na forma deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de 

estilo. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1011057-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA FURTADO DOS SANTOS (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011057-43.2018.8.11.0015 ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP 

ORDENADO: CICERA FURTADO DOS SANTOS Vistos etc. I – CUMPRA-SE 

na forma deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de 

estilo. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1011179-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA DE SOUZA PALACIO (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011179-56.2018.8.11.0015 ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP 

ORDENADO: REGINA DE SOUZA PALACIO Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. 

Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1011174-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO DOS SANTOS (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011174-34.2018.8.11.0015 ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP 

ORDENADO: ADEILDO DOS SANTOS Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1011177-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON MARCIRIO GOMES (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011177-86.2018.8.11.0015 ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP 

ORDENADO: EVERSON MARCIRIO GOMES Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. 

Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1011197-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENADO)

IVONEIDE LEITE DE JESUS (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011197-77.2018.8.11.0015 ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP 

ORDENADO: IVONEIDE LEITE DE JESUS, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, devolva-se ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consignando às 

homenagens e cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1011202-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILTO ROQUE TOMASI (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011202-02.2018.8.11.0015 ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP 

ORDENADO: VANILTO ROQUE TOMASI Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. 

Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM
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Processo Número: 1011209-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011209-91.2018.8.11.0015 ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP 

ORDENADO: CELSO CORREA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1011262-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANI MONTEIRO DA SILVA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011262-72.2018.8.11.0015 ORDENANTE: MUNICÍPIO DE SINOP/MT 

ORDENADO: VIVIANI MONTEIRO DA SILVA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. 

Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1011378-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA FERREIRA GOMES (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011378-78.2018.8.11.0015 ORDENANTE: MUNICÍPIO DE SINOP/MT 

ORDENADO: TANIA FERREIRA GOMES Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. 

Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010981-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010981-19.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROBERTO CARLOS CAMILO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011012-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA KROMBAUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011012-39.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CLARINDA KROMBAUER RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011013-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA NITSCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011013-24.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CELIA NITSCHI RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, 

eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011014-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011014-09.2018.8.11.0015 AUTOR(A): WESLEN MARTINS FERREIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011016-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANALDO LEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011016-76.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANALDO LEMOS DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011017-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE PAULA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011017-61.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SIRLENE DE PAULA RIBEIRO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011018-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA ROCHA LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011018-46.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARCIA DA ROCHA LOURENCO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011019-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA PEREIRA DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011019-31.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CELMA PEREIRA DE SOUSA 

SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com 

inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 

319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de 

modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do 

CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE 

o Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 
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ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011234-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GRITZENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011234-07.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ELAINE GRITZENCO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011279-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011279-11.2018.8.11.0015 AUTOR(A): IONICE MORAIS RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, 

eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011311-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011311-16.2018.8.11.0015 REQUERENTE: OLGA DA SILVA 

REQUERIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO Vistos 

etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos 

aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011238-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011238-44.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL 

com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos 

artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE 

o Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011356-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

5 FOR SERVICOS E SOLUCOES EM MANUTENCAO, INSTALACOES E 

CONSERTOS EM GERAL LTDA - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011356-20.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 
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GERIR, 5 FOR SERVICOS E SOLUCOES EM MANUTENCAO, INSTALACOES 

E CONSERTOS EM GERAL LTDA - ME Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com 

inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 

319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de 

modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do 

CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE 

o Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011381-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SANITARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011381-33.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

GERIR, CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SANITARIOS LTDA 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011377-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASZI COMERCIAL - EIRELI - ME (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011377-93.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

GERIR, BASZI COMERCIAL - EIRELI - ME Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL 

com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos 

artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE 

o Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010229-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER CARAMALAC SIMOES (REQUERIDO)

LELIS DE OLIVEIRA & CARAMALAC SIMOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010229-47.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

REQUERIDO: WAGNER CARAMALAC SIMOES, LELIS DE OLIVEIRA & 

CARAMALAC SIMOES LTDA. - ME Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010275-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010275-36.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ANGELA MARIA 

DOMINGUES Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a 

presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010285-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CONSTRUTORA IMPACTO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300/B (ADVOGADO(A))

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010285-80.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO, CONSTRUTORA IMPACTO 

LTDA - EPP Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a 

presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010336-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE VIEIRA (REQUERIDO)

ELIOMAR DEITOS (REQUERIDO)

FABRICIO MARTINELLI (REQUERIDO)

JOSE DANTAS DE SOUZA (REQUERIDO)

PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOAO PINTO REIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010336-91.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ELIANE VIEIRA, JOSE DANTAS DE SOUZA, ELIOMAR 

DEITOS, PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS, JOAO PINTO REIS, FABRICIO 

MARTINELLI Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a 

presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010340-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIULIANO CURVO MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010340-31.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: GIULIANO CURVO MUNIZ Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010365-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUNO CRESTANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010365-44.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: FERNANDO BRUNO CRESTANI Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010387-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. MORTENE BOMSENHOR - ME (REQUERIDO)

AURINETE OLIVIA MORTENE BOMSENHOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010387-05.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: A. O. MORTENE 

BOMSENHOR - ME, AURINETE OLIVIA MORTENE BOMSENHOR Vistos etc. I 

– CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010410-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA MARTINS DUTRA (REQUERIDO)

BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010410-48.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA, JOAO MARIA MARTINS 

DUTRA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a 

presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010542-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUMIR JOSE CENEDESE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EVANDRO CARLOS SELVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010542-08.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: CLAUMIR JOSE CENEDESE Vistos etc. I - CUMPRA-SE na 
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forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II – Com o objetivo de 

inquirir a(s) testemunha(s) conforme deprecado, designo AUDIÊNCIA para 

o dia 02/04/2019, às 15h00min; III - ADVIRTO os ADVOGADOS das 

PARTES quanto ao art. 455 do CPC/2015, que dispõe que “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”; IV – Caso a testemunha deixar de comparecer sem 

motivo justificado será conduzida e respondera pelas despesas do 

adiamento, nos termos do art. 455, §5º do CPC/2015; V – Tratando-se de 

testemunha arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, a 

intimação será feita via judicial (art. 455, §4º, IV do CPC); VI – 

Comunique-se o Juízo de origem; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010607-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D.M.A. COMERCIAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCIA HELENA LUNA FALQUETO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

DIVINO MARQUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010607-03.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: D.M.A. 

COMERCIAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME, DIVINO MARQUES 

DE ALMEIDA, MARCIA HELENA LUNA FALQUETO DE ALMEIDA Vistos etc. 

I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010866-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010866-95.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: PAJE TRANSPORTES LTDA - ME, HILDEBRANDO JOSE PAIS 

DOS SANTOS Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a 

presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010821-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & DEVANCO LTDA - ME (REQUERIDO)

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010821-91.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JOAO PEDRO DA SILVA, SILVA & DEVANCO LTDA - ME 

Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de 

Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 

393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010913-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDIR OLIVEIRA DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010913-69.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL REQUERIDO: PAULO EDIR OLIVEIRA 

DO AMARAL Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a 

presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010938-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO ALBERTO BODANESE (REQUERIDO)

AIRTON ANTONIO ZANETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010938-82.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

(FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) REQUERIDO: AIRTON ANTONIO 

ZANETTI, JOÃO ALBERTO BODANESE Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011009-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA ALICE DE ABREU GABRIEL (REQUERIDO)

MADEJUMBO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

ADEMIR VALENTIM GABRIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011009-84.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL DE MATO GROSSO REQUERIDO: MADEJUMBO MADEIRAS 

LTDA - ME, ADEMIR VALENTIM GABRIEL, VERA ALICE DE ABREU 

GABRIEL Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a 

presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1011229-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS GLOBO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011229-82.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS GLOBO LTDA Vistos etc. 

I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011221-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CORREA DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA OAB - MT18011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011221-08.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: JULIANO CORREA DA LUZ 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, na forma 

do art. 910 do CPC/2015; II - CITE-SE a parte EXECUTADA para opor 

EMBARGOS em 30 (trinta) dias (CPC/2015, art. 910); III - CERTIFICADO o 

NÃO OFERECIMENTO dos EMBARGOS, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo EXEQUENTE e DETERMINO que 

REQUISITE-SE o PAGAMENTO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça na forma do art. 535, § 3º, I e II do CPC/2015 e art. 100 

da CR/88, seguindo as normas da CNGC do Estado de Mato Grosso e da 

Emenda Regimental nº 01/2004, que alterou o Capítulo VII, Seção II, do 

RITJ/MT – via PRECATÓRIOS ou, por meio de REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º, da CRFB/88, bem como 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso – CNGC e Regimento Interno do TJMT, tudo em consonância ao 

disposto no art. 910, parágrafos 1º e 3º, do CPC/2015; IV - 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; V - Após, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102966 Nr: 9959-89.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. PEDROLO DE ASSIS, MARIA MADALENA 

PEDROLO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Executado, em razão do recurso de Apelação de fls 63/71, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180273 Nr: 1096-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH DENISE VIEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a Procuradora da parte Requerente, para 

que, no prazo de 05(cinco) dias, promova a juntada da cópia dos 

documentos pessoais da parte Requerente.

Sinop-MT, 28 de novembro de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98459 Nr: 5452-85.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO APARECIDO VERMELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS, para devolução dos autos nº 

5452-85.2008.811.0015, Protocolo 98459, 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.: 243305 Nr: 14075-94.2015.811.0015

 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: HELENA CARVALHO BEDIN, FLÁVIA CARVALHO 

FREITAS BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS BORGES - 

OAB:16.648-MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 76/92, o qual é 

TEMPESTIVO.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010518-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO WRONSKI (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.: 1010518-14.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 21/01/2019 08:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. Ademais, informar novo 

endereço para expedição da citação de audiência para parte requerida. 

FELIPE PIETRO BIASI CPF: 032.233.521-39, AURORA S. GUERRA - 

COMERCIO - EPP CPF: 01.208.151/0001-00 Endereço do promovente: 

Nome: AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP Endereço: AVENIDA DOS 

TARUMÃS, 175, - ATÉ 277/278, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - 

CEP: 78557-446 SILVIO WRONSKI CPF: 025.888.769-94 Endereço do 

promovido: Nome: SILVIO WRONSKI Endereço: AVENIDA DOS INGÁS, 

4780, - DE 4492 A 5044 - LADO PAR, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT 

- CEP: 78552-259 Sinop, Quarta-feira, 28 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: 1010854-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BRASIL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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.: 1010854-81.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 21/01/2019 14:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

CPF: 004.623.391-14, FRANCISCA BRASIL DE LIMA CPF: 034.148.943-35 

Endereço do promovente: Nome: FRANCISCA BRASIL DE LIMA Endereço: 

AVENIDA ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI, 7042, - DE 6428 A 7142 - LADO PAR, 

JARDIM DAS OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-313 Endereço do 

promovido: Nome: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA Endereço: Rodovia SP 340,, s/n, Km 128, 7, 

Tanquinho, JAGUARIÚNA - SP - CEP: 13820-000 Nome: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Endereço: RODOVIA ANHANGÜERA, - DO 

KM 52,000 AO KM 53,998 - LADO PAR, VILA MILITAR, JUNDIAÍ - SP - CEP: 

13203-850 Sinop, Quarta-feira, 28 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: 1010854-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BRASIL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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.: 1010854-81.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 21/01/2019 14:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

CPF: 004.623.391-14, FRANCISCA BRASIL DE LIMA CPF: 034.148.943-35 

Endereço do promovente: Nome: FRANCISCA BRASIL DE LIMA Endereço: 

AVENIDA ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI, 7042, - DE 6428 A 7142 - LADO PAR, 

JARDIM DAS OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-313 Endereço do 

promovido: Nome: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA Endereço: Rodovia SP 340,, s/n, Km 128, 7, 

Tanquinho, JAGUARIÚNA - SP - CEP: 13820-000 Nome: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Endereço: RODOVIA ANHANGÜERA, - DO 

KM 52,000 AO KM 53,998 - LADO PAR, VILA MILITAR, JUNDIAÍ - SP - CEP: 

13203-850 Sinop, Quarta-feira, 28 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005766-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN HEINZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1005766-96.2017.8.11.0015 REQUERENTE: IVAN HEINZ REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. VISTOS, ETC. 

Dispensado o relatório. Decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. A relação de consumo restou caracterizada, nos 

termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual 

inverto o ônus da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador 

se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - 

O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 

serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. MÉRITO Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados do autor 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, cuja origem o reclamante alega 

desconhecer, haja vista que se formou a vários anos, sem ficar devendo 

nenhum valor para a Reclamada que viesse a justificar a restrição em 

apreço. A Reclamada na contestação alegou a regularidade do débito 

negativado, que supostamente seriam referentes a multa de empréstimo 

de livros da biblioteca, a fim corroborar tais alegações trouxe aos autos 

cópias de comprovantes, todos impugnados pelo Reclamante. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade da 

cobrança dos débitos negativados e não tendo a Reclamada se 

descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor da consumidora resta cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, uma vez constatados os dois 

primeiros elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não instalados) e o 

dano (este, que se passou na esfera moral e material) cumpre agora 

investigar se entre eles houve o nexo de causalidade. Analisando-se 

detidamente os fatos, percebe-se sem maiores dificuldades que o abalo 

(dano) que a reclamante sofreu em sua reputação decorreu diretamente 

do fornecimento de serviços não contratado pela reclamada (ato ilícito). 

Acaso não ocorresse pretensa contratação, o reclamante não teria saído 

da normalidade do seu estado anímico, restando abalada as suas 

emoções. Desta maneira, estando presentes os três elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar ao 
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reclamante, conforme se apurou. Quanto ao dano moral, este surge no 

instante em que o ser humano suporta um constrangimento que não lhe 

era exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. O 

simples desgosto em razão de acontecimentos corriqueiros, seja por 

circunstância interna ou externa, não é capaz de, por si só, ensejar a 

pretensa reparação. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, 

moral e intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida 

que pode acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio 

anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, 

como Sílvio de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a 

ser examinado em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. 

Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação 

de Walter Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o 

comportamento incompatível da reclamada, além de provocar-lhe profundo 

desgosto pessoal. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho 

prejuízo suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei 

não prevê padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de 

ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de 

prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível 

segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

levando-se em conta a extensão do dano e as condições financeiras da 

reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica 

ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve atender a 

repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau 

de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se 

encontra pautado na razoabilidade uma vez que a reclamada continuou a 

manter a conduta ilícita sem se preocupar com o interesse social da norma 

e a paz social. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelo 

Reclamante em desfavor da Reclamada para: I) CONDENAR a Requerida 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, 

II) DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUDGERO CARDOSO (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.: 1002701-30.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 21/01/2019 15:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME CPF: 14.628.428/0001-98, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 

604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: BR RECAPADORA DE 

PNEUS LTDA - ME Endereço: AC SINOP, Rodovia BR-163, Km 830, lote 36, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-970 WILSON LUDGERO 

CARDOSO CPF: 458.916.059-53 Endereço do promovido: Nome: WILSON 

LUDGERO CARDOSO Endereço: RUA BENEDITO AMÉRICO, 1431, - DE 

1171/1172 AO FIM, RESIDENCIAL FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 

78555-416 Sinop, Quarta-feira, 28 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: 1003198-10.2017.8.11.0015

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:

ELIAS PIRES DE SOUZA (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.: 1003198-10.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 21/01/2019 16:15, 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 ELIAS PIRES DE 

SOUZA CPF: 616.880.371-87 Endereço do promovido: Nome: ELIAS PIRES 

DE SOUZA Endereço: RUA ROBERTO GRABERT, 191, JARDIM SANTA 

MÔNICA, SINOP - MT - CEP: 78557-743 Sinop, Quarta-feira, 28 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: 1000678-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE FREITAS ARANTES (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.: 1000678-43.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 21/01/2019 16:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES CPF: 018.275.241-03, MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - 

EPP CPF: 37.523.859/0001-95 Endereço do promovente: Nome: 

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA DOS 

JACARANDÁS, 2900, - DE 2900 A 4030 - LADO PAR, SETOR INDUSTRIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78557-094 ELAINE FREITAS ARANTES CPF: 

000.916.981-46 Endereço do promovido: Nome: ELAINE FREITAS 

ARANTES Endereço: RUA PICA PAU, 1265, SETOR RESIDENCIAL, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Sinop, Quarta-feira, 28 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: 1011327-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1011327-04.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 08:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. CLAUDINO ALEIXO JUNIOR CPF: 

857.677.271-04, LUIZ CARLOS DA LUZ CPF: 964.693.231-20 Endereço do 

promovente: Nome: LUIZ CARLOS DA LUZ Endereço: Inexistente, 

Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78000-000 Endereço do 

promovido: Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: GALERIA GG, 

RUA TREZE DE JUNHO 207, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-901 Sinop, Quarta-feira, 28 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: 8013052-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - 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.: 8013052-40.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 08:50, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VALDEVINO DIAS DOS SANTOS 

- ME CPF: 04.336.366/0001-97, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 

604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: VALDEVINO DIAS DOS 

SANTOS - ME Endereço: Rua COLONIZADOR ENIO PIPINO, 4693, SETOR 

INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-001 Endereço do promovido: Nome: 

REAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME Endereço: Rua TRAVESSA 

JOÃO PESSOA, 238, ITAITUBA - PA - CEP: 23349-999 Sinop, Quarta-feira, 

28 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: 8013341-70.2016.8.11.0015

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:

SANTIAGO RAMIREZ BARRETO (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.: 8013341-70.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 09:00, 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 ENIO PEPINO, 587, Inexistente, SETOR INDUSTRIAL 

SUL, SINOP - MT - CEP: 49129-999 SANTIAGO RAMIREZ BARRETO CPF: 

018.156.691-52 Endereço do promovido: Nome: SANTIAGO RAMIREZ 

BARRETO Endereço: Rua 05, S/N, QUADRA 03, JARDIM LISBOA, SINOP - 

MT - CEP: 49129-999 Sinop, Quarta-feira, 28 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004095-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. DE OLIVEIRA MOVEIS PLANEJADOS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009169-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCISCO CANDIDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (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: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1009169-73.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 7.875,87 POLO ATIVO: 

EXEQUENTE: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP POLO PASSIVO: 

Nome: DANIEL FRANCISCO CANDIDO Endereço: AVENIDA GOVERNADOR 

JÚLIO CAMPOS, 466, - ATÉ 548 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-260 Senhor(a): REQUERIDO: DANIEL FRANCISCO 

CANDIDO FINALIDADE: A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo passivo, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente impugnação/embargos à penhora on-line via BACENJUD, 

realizada nos autos, conforme extrato e decisão em anexo. Quarta-feira, 

28 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000341-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRANIT MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))
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JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO NUNES SATTIN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1000341-54.2018.8.11.0015 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: 1012377-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR MEDEIROS DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1012377-65.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 09:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME CPF: 14.628.428/0001-98, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 

604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: BR RECAPADORA DE 

PNEUS LTDA - ME Endereço: AC SINOP, Rodovia BR-163, Km 830, lote 36, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-970 Endereço do 

promovido: Nome: ALTAIR MEDEIROS DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME 

Endereço: RUA DAS PEROBAS, 205, SETOR INDUSTRIAL, GUARANTÃ DO 

NORTE - MT - CEP: 78520-000 Sinop, Quarta-feira, 28 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: 1009302-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDA ALVINA DE SOUSA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009302-18.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: 

FRANCIVALDA ALVINA DE SOUSA MAIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. O 

cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débitos com a Requerida, posto que, segundo 

demonstra, cancelou o contrato havido entre as partes. No presente caso, 

em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Entretanto, assim não o fez. Portanto, não trouxe a ré prova que 

evidenciasse a legitimidade da dívida para manutenção do nome da autora 

nos cadastros de inadimplentes, ônus da qual lhe competia. As telas 

oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, 

imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do 

sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, 

não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da inicial, para DECLARAR a inexistência do débito, bem como, 

DETERMINAR que a requerida EXCLUA o nome da requerente dos 

cadastros de proteção ao crédito, e, CONDENAR a Reclamada a pagar o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção 

monetária (INPC) desde o arbitramento e, de consequência, EXTINGUE-SE 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Oficie-se ao SERASA determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativo aos débitos ora discutidos, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011017-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011017-95.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JHONATAN DA CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, nem de comparecimento da parte autora, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I – Preliminar Da ausência de intimação em tempo hábil Alega a ré 

a ausência de intimação em tempo hábil, para comparecimento à audiência 

do dia 12.12.2017, sendo que fora intimada somente 13.12.2017, ocorre 

que, analisando os autos, tal fato não prejudicou o processo, tendo em 

vista que a ré compareceu à audiência e apresentou contestação dentro 

do prazo. Afasto a preliminar em epígrafe. II - Mérito Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela empresa 

requerida no valor de R$ 138,11 uma vez que não possui com ela nenhum 

contrato. A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, assevera que 
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houve a regular contratação cumprindo todas as exigências de praxe, 

sendo totalmente legítima a cobrança e a negativação perpetrada. Pelas 

provas acostadas ao feito ficou demonstrada a negativação do nome da 

parte requerente pela empresa requerida. A parte requerida, em sua peça 

de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência da 

parte requerente. É breve relato. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Conquanto tenha 

a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, 

o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no 

campo de afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação 

do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00, haja vista que todas as restrições posteriores 

estão sendo discutidas judicialmente. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis o débito 

mencionado na inicial imputados pela reclamada; b) condenar a reclamada 

a pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos 

cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome da 

parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. SINOP, 4 de abril de 2018. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012025-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APRIGIO DE MELO FILHO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ARIOSMAR NERIS OAB - SP232751 (ADVOGADO(A))

AYMORE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012025-22.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

ANTONIO APRIGIO DE MELO FILHO Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que aportou petitório em mov. id n° 15799639, do terceiro 

interessado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

requerendo o cancelamento da restrição judicial pelo sistema RENAJUD do 

veículo Citroen/C3 de placa OBH5842, uma vez que se trata de bem com 

garantia de alienação fiduciária. Nesse diapasão, convém transcrever o 

que dispõe a súmula 242 do TRF, que em seu verbete prevê que: Súmula 

242 TRF: O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora 

nas execuções ajuizadas contra o devedor fiduciário. Nesse mesmo 

sentido já se posicionou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. VEÍCULOS ALIENDADOS FIDUCIARIAMENTO. 

PENHORA. BLOQUEIO VIA RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. Pesquisa 

realizada junto ao “Renajud”, a qual indica que os veículos são de 

propriedade da executada. Alegação de alienação fiduciária dos veículos 

a terceiros que restou comprovada. Incabível, portanto, o bloqueio dos 

veículos requeridos, através do sistema “Renajud”, como forma de 

penhora a garantir a execução. Veículos que não integra o patrimônio da 

executada. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ – Decisão reformada. 

Agravo provido. (TJSP, 11/11/2015, Julgamento 05 de Novembro de 2015, 

Relator Salles Vieira). Dessa forma, diante de todo conteúdo probatório 

acostado aos autos, no qual comprova a alienação fiduciária do veículo 

constrito, o qual, inclusive, foi objeto de busca e apreensão, tenho por 

bem DEFERIR o postulado em mov. id. n° 15799639. A par do exposto, 

PROCEDO, nesta oportunidade, com o CANCELAMENTO/BAIXA da 

restrição outrora realizada via sistema RENAJUD do veículo penhorado em 

ID. 10236107. Junte-se aos autos a cópia da operação; À vista disso, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação do exequente, tornem os autos concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 27 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003019-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIRANDA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003019-13.2016.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO MIRANDA DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Diante do lapso temporal 

decorrido desde o pleito de mov. id. n° 14895768, intime-se a requerida 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos os documentos 

comprobatórios do cumprimento de sentença. Decorrido o prazo, intime-se 

a requerente para se manifestar. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 27 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010848-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA VASCONCELOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010848-74.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA 

VASCONCELOS RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc. Em análise dos autos verifico que a autora pretende a concessão da 

tutela de urgência para retirada da negativação anotada em seus dados, 

sustentando que realizou o parcelamento do débito junto à requerida, bem 

como que vem pagando regularmente as parcelas objeto do acordo 

entabulado, contudo, não juntou aos autos documentos hábeis a 

comprovar o pagamento das aludidas parcelas. Assim, determino que a 

autora emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos 

os comprovantes de pagamento dos boletos descritos no acordo de mov. 

id. n°16358294, ou extrato bancário que demonstre o débito em conta dos 

valores. Após, conclusos para deliberação. SINOP, 28 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002164-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JR COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARDEN GONTIJO FRANCA FILHO OAB - GO29639 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002164-97.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE CARLOS DE ARAUJO 

REQUERIDO: JR COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 28 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011222-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR0047325A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011222-39.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE HENRIQUE DOS 

SANTOS REQUERIDO: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE 

as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - Ultrapassado 

o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e 

fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem 

prejuízo do eventual desarquivamento para execução do julgado, isto no 

prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

28 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012296-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BIFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012296-31.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROSANGELA BIFI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012519-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIRENE CRISTINA CARVALHO OAB - MT16036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012519-81.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ISAURA RODRIGUES 

BARBOSA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. I - 

TORNO SEM EFEITO o despacho de ID. 14043933, eis que não guarda 

relação com os autos. II - Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. IV – Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 28 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013181-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ZENAIDE CIPRIANO - ME (REQUERENTE)

ZENAIDE CIPRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA MEDEIROS DE LIMA (REQUERIDO)

DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013181-33.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ZENAIDE CIPRIANO - ME, 

ZENAIDE CIPRIANO REQUERIDO: LARISSA MEDEIROS DE LIMA, DEIVISON 

BENEDITO CAMPOS PINTO Vistos, etc. I – Em razão da justificativa 

apresentada pelo requerido, tenho por bem, REDESIGNAR a AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO para o dia 07 de fevereiro de 2019 às 8h30min; II – Mantenho 

os demais termos do despacho de ID. 15685960. Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ 

OFÍCIO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 28 de novembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008806-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO MARQUETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008806-86.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUIZ 

ALBERTO MARQUETTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A 

controvérsia da presente demanda cinge-se quanto à inscrição do nome 

da parte Requerente em rol de inadimplentes. Inicialmente, DECRETO A 

REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma 

vez que a parte Requerida devidamente citada no dia 16/10/17 (id nº 

12320486) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 11559780), 

pelo que indefiro o pedido de id. 10485273. Não havendo provas mínimas 

para refutar os argumentos ofertados pela parte Requerente tem-se por 

indevida a inscrição e manutenção do nome da parte Requerente em rol de 

inadimplentes. Ausente, nos autos, prova da origem do débito, deve-se 

considerar tal inscrição indevida. E trata-se de ponto pacífico em nossa 

jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela negativação 

indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] 

RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutidos nestes autos, e CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009135-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011110-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

TELEFONICA BRASIL S.A em face da sentença proferida no id nº 

12157206 aduzindo em síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação 

de danos morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, 

seu conteúdo notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o 

que é incabível pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à 

inscrição indevida do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes. Não havendo comprovação do vínculo jurídico, o dano 

moral, segundo entendimento pacificado ocorre in re ipsa. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Quanto aos 

valores depósitados no id nº 13393148, aguarde-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida nos autos, uma vez que com a interposição dos 

presentes Embargos ocorreu o efeito do art. 50 da Lei nº 9.099/95; 

portanto, ainda possível a interposição de recurso pela parte Requerida, 

vez que em sua manifestação de id nº 13393147 não procedeu com a 

desistênci expressa dos Embargos de Declaração oposto ou mesmo 

pugnou pela extinção do feito. Transitada em julgado a sentença retornem 

os autos conclusos para a análise da liberação dos valores; contudo, 

havendo interposição de Recurso Inominado por quaisquer das partes, 

certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte contrária para 

apresentar contrarrazões; após, façam-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005683-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI PISONI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGO REINALDO DE PONTES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008257-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS Processo nº. 1008257-76.2017.8.11.0015 

Exequente(s) Nome: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP Endereço: 

RUA DAS CAVIÚNAS, 2116, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-099 Executado(s) Nome: JEANA PEREIRA DA SILVA Endereço: 

RUA DAS MORANGUEIRAS, 233, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - 

CEP: 78552-220 Tipo de ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Valor da causa $1,426.66 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop 

FINALIDADE DESTE EDITAL: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 3 (TRÊS) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros. E ainda, constando caso não efetuado o 

pagamento ou a nomeação de bens à penhora, proceder-se á ao arresto 

de bens. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159), onde consta que a executada possui com a 

exequente uma divida representada por títulos extrajudiciais, no valor de 

$1,426.66 referente à Prestação de Serviços. DESPACHO: Vistos, etc. 

Trata-se de petitório formulado pelo exequente, requerendo a citação por 

edital do executado, uma vez frustradas as demais tentativas de citação. 

Pois bem. Decido. De início, cumpre considerar o enunciado n.º 37 do 

FONAJE, que dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 37 – Em exegese ao 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, o 

artigo 830, § 2.º, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 830. Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. [...]. § 2º Incumbe ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora 

certa. Pelo exposto, considerando que já houve tentativa de citação da 

parte executada por oficial de justiça, DEFIRO o postulado do exequente 

em ID. 11574039 e determino a EXPEDIÇÃO de EDITAL para CITAÇÃO da 

executada, devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no 

DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, 

ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à 

penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. 

Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA 

DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Sinop-MT, Quarta-feira, 19 de Setembro de 2018 KARINE DANIELLE 

RODRIGUES Gestora Judiciária 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006415-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE AGUIAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006415-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: NATALINA DE AGUIAR DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 

A parte requerente, devidamente intimada para comparecer à audiência de 

conciliação, não compareceu à solenidade. Ainda, a intimação realizada 

nos autos está atenta aos princípios que norteiam as diretrizes do Juizado 

Especial Cível, quais sejam: a celeridade na prestação jurisdicional, 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, todos 

elencados no art. 2º da Lei nº9099/95. Não obstante, verifico que o 

requerente não compareceu à Audiência de Conciliação, bem como que 

não justificou sua ausência, em que pese intimada. O Enunciado n.º 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I- quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo; Por oportuno, segue a decisão 

ementada, referente à Apelação Cível 130337/2008, Des. Márcio Vidal, 

Quarta Câmara Cível, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data 

do Julgamento 16/03/2009, Data da publicação no DJE 27/03/2009: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DO AUTOR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 277, § 2º, DO CPC - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A ausência injustificada do 

Autor, ou de seu procurador, à audiência de conciliação, enseja a 

extinção do feito (art. 277, § 2º, do CPC), sob pena de resultar lesão ao 

princípio da igualdade. Ex positis, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso I, da lei 9099/95. 

Em razão da falta injustificada da requerente, CONDENO o mesmo ao 

pagamento de custas judiciais nos termos do Enunciado nº 28 do FONAJE. 

Certificado o trânsito em julgado, independente do pagamento das custas, 

arquivem-se os autos, com anotação de eventual pendência às margens 

do Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 28 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 109198 Nr: 1618-40.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDETE GONÇALINA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA - OAB:MT nº 19.519-0

 Código n° 109198

Vistos,

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor da 

acusada Bernadete Gonçalina de Barros, em que se imputa a prática dos 

crimes previstos no artigo 299, parágrafo único c/c artigo 317, §1º, ambos 

do Código Penal.

É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, registro que, não obstante a missiva de fl. 267 tenha sido 

expedida em endereço diverso daquele informado pelo Parquet à fl. 265, a 

missiva foi aditada (fl. 272) e, em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, 

constata-se que foi devidamente cumprida no endereço correto, conforme 

extrato de andamentos a serem juntados nesta oportunidade.
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Outrossim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, bem como intime-se 

a Defesa, via DJE, para se manifestarem a respeito da insistência ou 

desistência da inquirição da testemunha Lúcia Aparecida Costa.

Consigno que ausência de manifestação da Defesa, no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o atual endereço da mencionada testemunha será 

interpretado como desistência tácita de sua inquirição.

Havendo desistência expressa ou tácita, pelas partes, desde já 

homologo-as e, considerando que o feito encontra-se inserto na meta 04, 

sendo alvo de constante acompanhamento do CNJ, devendo tramitar com 

maior celeridade, nessa hipótese, desde já, declaro encerrada a instrução 

e converto os debates em memoriais, os quais deverão ser apresentados 

no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 169856 Nr: 4976-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR CRISTIANO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Código n° 169856Vistos, O Ministério Público ofereceu denúncia contra 

ODAIR CRISTIANO DOS SANTOS, dando-o como incurso no artigo 121, 

§2º, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa 

da vítima) e §4º (pessoa menor de 14 anos), c.c. 211, ambos do Código 

Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90. A denúncia fora recebida na data 

de 08/08/2018 (fls. 93/97), tendo sido decretada a prisão preventiva do 

acusado na mesma oportunidade, com fundamento na garantia da ordem 

pública. Designo sessão para julgamento do acusado ODAIR CRISTIANO 

SANTOS, pelo Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no dia 04/07/2019, às 

08h30min.Intime-se o réu, seu Defensor e o ilustre Representante do 

Ministério Público, bem como as testemunhas arroladas pelas partes, para 

serem ouvidas em plenário.Em tempo, indefiro em parte o requerimento 

ministerial de item “1”, para que seja disponibilizado ao Conselho de 

Sentença tão somente a denúncia e demais documentos previstos no art. 

472, p. único do Código de Processo Penal.Por outro lado, no que 

concerne ao item “2”, defiro-o integralmente.Quanto ao pleito contido no 

“item 3”, em que pese a relevância da referida certidão de objeto e pé para 

a instrução do feito, consigno que o número reduzido de servidores na 

Comarca, bem como a alta gama de processos distribuídos hodiernamente, 

inviabiliza, por ora, a confecção de certidão ali requestada com a 

celeridade necessária ao feito. Por fim, defiro a disponibilização aos 

jurados de cópias da denúncia, dos boletins de ocorrência, exame de 

corpo de delito e mapa topográfico acostados aos autos, uma vez que, 

comungo do entendimento que a disponibilização de tais peças não 

contaminará a imparcialidade dos jurados. No mesmo sentido, decidiu 

recentemente a Câmara Única do TJAP. Providencie-se o necessário. 

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 204649 Nr: 6703-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOS SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Código n° 204649

Vistos,

Inicialmente, retifique-se a guia de recolhimento de execução penal de fl. 

272, nos termos da decisão de fl. 277.

Outrossim, ante o teor da certidão de fl. 275, em consulta ao INFOJUD, 

constatei que a vítima Alcides Alves Sobrinho atualizou seu endereço 

perante a Receita Federal recentemente (28/09/2018), informado o mesmo 

endereço outrora constante nos autos.

Assim, tendo em vista que se trata de objeto de valor considerável 

apreendido nos autos, determino que seja tentada nova intimação da 

vítima.

Desde já, caso não seja a vítima localizada para intimação, intime-a, via 

edital.

Não havendo manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, determino a 

venda do veículo em leilão judicial.

Após, estando cumpridas todas as determinações da sentença e acórdão 

proferidos nos autos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338920 Nr: 15351-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON BRENO ROCHA ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Certifico que fica devidamente intimado advogado MARCOS VINICIUS 

BORGES à apresentar a devida defesa previa nos autos mencionados, no 

prazo legal.

Dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329542 Nr: 9155-72.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 Carta Precatória - Código Apolo 338986

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha de defesa Enivaldo Golmini.

Designo o dia 14 de março de 2019, às 13h45min para cumprimento do ato 

deprecado.

Informe o Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Intime-se a advogada do acusado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 26 de novembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317454 Nr: 1271-89.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GOMES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO GOMES DE JESUS, Filiação: Maria 

Jose Gomes Sousa e Antonio de Jesus, data de nascimento: 18/06/1996, 

brasileiro(a), natural de Buritis-TO, solteiro(a), sem profissão, 

desempregado, Telefone 9933-4612-pai. 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), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Inquérito Policial - Código Apolo 317454Indiciado: Bruno Gomes 

de JesusVistos.Encontrando-se presentes os indícios da autoria e da 

materialidade, recebo a denúncia em todos os seus termos e para todos 

os efeitos legais, contra Bruno Gomes de Jesus (documento de 

identificação à fl. 35) como incurso nas penas do artigo 157, §2°, incisos I 

e II, do Código Penal e do artigo 244-B, da Lei 8.069/90.Encaminhe-se o 

presente inquérito policial ao cartório distribuidor, a fim de ser convertido 

em ação penal.Cite-se o acusado para oferecer resposta à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), momento em que 

poderá arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, inclusive especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (CPP, Artigo 396-A).Em não sendo 

ofertada a defesa por advogado constituído, o que deverá ser certificado, 

nomeio, desde já, o nobre Defensor Público, que terá outros dez (10) dias 

para tal mister. Com a certidão, a intimação do nobre Defensor Público 

deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.Na 

sequência, conclusos para analisar a incidência de algum dos incisos do 

artigo 397 do CPP ou designar audiência de instrução e 

julgamento.Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de 

Polícia de origem o recebimento da denúncia.Junte-se FAC desta Comarca 

e cumpra-se a Ordem de Serviço nº 01/2013-GAB-2ª VCS.Proceda-se 

com a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

In formações Cr im ina is  (S INIC) .Not i f ique-se  o  Min is té r io 

Público.Cumpra-se.Sinop, 02 de março de 2018.Débora Roberta Pain 

CaldasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 09 de agosto de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174908 Nr: 10436-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SARTORI ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o adevogado do réu para, no prazo legal, 

manifestar nos autos acerca dos cálculos e documentos novos juntados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 309305 Nr: 14226-89.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS 

JUNIOR - OAB:20589/MT

 Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o acusado 

Mateus Martins Freire Carrasqueira como incurso nas penas dos artigos 

33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) 

ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multas, em regime inicial aberto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 176509 Nr: 12210-41.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELICIO DEOCLIDES PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Acolho as razões do Ministério Público em 09.4.2018 (f. 182), item “I” e, 

com base no art. 118, § 2º, da LEP, intime-se o condenado e seu 

advogado constituído para em 05 (cinco) dias, justificar o descumprimento 

das condições fixadas para cumprimento da pena privativa de liberdade 

em regime semiaberto.

Intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182350 Nr: 3301-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJW, SMDSW, GGDS, MCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAG, JNDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 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,s) 

requerente(s) para comparecer, juntamente com seu(a,s) constituinte(s) à 

audiência de instrução e julgamento designada para 12/12/2.018, às 16:00 

horas, na sala de audiência da Vara Especializada da Infãncia e 

Juventude de Sinop-MT, no prédio do Fórum.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 234/2018/RH

O Dr. JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca 

de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais;

Considerando a solicitação da Divisão de Controle e Informação por meio 

do CIA n.º 734076-93.

 RESOLVE

Art. 1º - RETIFICAR em parte a Portaria 231/2018/RH, de 23.11.2018 que 

exonerou o servidor WENDIS DOS SANTOS MESSIAS, matrícula n.º 14306, 

do cargo em comissão de Assessor Técnico Jurídico, do Juízo Direito da 

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões, para constar: ONDE SE LÊ 

23 de setembro de 2018, LEIA-SE 23 de novembro de 2018.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Recursos Humanos do e. Tribunal de 

Justiça.

 Várzea Grande, 28 de novembro de 2018.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001161-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULLA ARYANE BARBOSA FOLHA FERREIRA CAVALCANTE OAB - 

AL7320 (ADVOGADO(A))

MANOEL RONILDO CORDEIRO LEITE OAB - AL1709 (ADVOGADO(A))

VICENTE DE PAULA FERREIRA JUNIOR OAB - SE553B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

T. G. D. L. C. (TESTEMUNHA)
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E. M. D. S. M. (TESTEMUNHA)

 

Vistos. I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez 

que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação 

do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e organização 

do processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova. II- 

Fixo, como ponto controvertido, a necessidade da menor e a possibilidade 

do alimentante. III- Diante da natureza da controvérsia defiro a produção 

de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, devendo as partes, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas 

(CPC, ARTIGO 357, §4º). IV- Por fim, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05/02/2019, às 13:30 horas, ocasião que serão 

ouvidas as testemunhas a serem arroladas, bem como a parte autora. V- 

Tendo em vista que o requerido reside em outra Comarca, determino a 

expedição de carta precatória para sua oitiva. VI- Expeça-se mandado 

para intimação das testemunhas que serão arroladas pela Defensoria 

Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO IV). VII- Notifique-se o 

representante do Ministério Público. VIII- A petição de id. 14678901 é 

estranha aos autos, por isso, não será analisada. IX- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008189-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLY DA SILVA OLIVIERA (RÉU)

VITORIA DA SILVA OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE DA SILVA ROCHA OLIVEIRA OAB - 034.019.171-61 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA, qualificado, ajuizou AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA de urgência em 

face VITORIA DA SILVA OLIVEIRA e GRAZIELLY DA SILVA OLIVIERA, 

representadas por sua genitora, aduzindo, em síntese que, através de 

acordo homologado perante o CEJUSC desta Comarca, restou 

estabelecido que pagaria a título de alimentos o equivalente a 64,1% do 

salário mínimo. Assevera que teve seu contrato de trabalho rescindido 

sem justa causa. Após descrever os fundamentos jurídicos que 

sustentam sua pretensão, requereu, em sede de tutela de urgência, a 

redução dos alimentos de 64,1% do salário mínimo para 52,41% do salário 

mínimo. Com a inicial vieram os documentos necessários para o deslinde 

da ação. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil inovou ao 

suprimir a diferenciação existente entre os requisitos necessários ao 

deferimento da tutela cautelar e da tutela antecipada. Hodiernamente, o 

que se tem é a chamada Tutela de Urgência, que pode ter natureza 

satisfativa ou assecuratória. Para o deferimento da tutela de urgência 

exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre o tema, assim leciona: “A 

concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade 

do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 

300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a 

serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação 

do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p.24). Compulsando os autos, vislumbra-se a existência do 

pressuposto que caracteriza a tutela de urgência provisória, consoante a 

prova documental acostada aos autos. O primeiro requisito remete à 

existência da probabilidade do direito, tendo por pressuposto a alteração 

da situação financeira dos interessados, base forte no artigo 15 da Lei n.º 

5.478/68, não revogada neste aspecto pelo atual Código de Processo Civil. 

Neste aspecto a prova juntada nos autos demonstra que o requerente 

teve sua situação modificada após a prolação da sentença que homologou 

o ajuste acerca dos alimentos em favor da parte requerida. Portanto, 

presente se encontra o requisito da probabilidade do direito nesta fase de 

cognição sumária. Contudo, há a necessidade da conjunção de todos os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, assim, analiso os demais 

requisitos. No que tange ao perigo de dano, este também se encontra 

presente, posto que uma vez que paga a prestação alimentícia em 

questão, que ora pretende-se rever, o autor não será ressarcido nos 

valores pagos, ainda que a demanda venha a ser julgada procedente, eis 

que são irrepetíveis. Com efeito, as alegações expendidas na peça inicial 

afirmam que o requerente não tem condições financeiras para arcar com o 

valor arbitrado, o que evidencia a sua intenção em contribuir 

financeiramente com o sustento das menores, porém com valor 

parcialmente reduzido. Portanto, evidenciados os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, de modo que, o deferimento do pedido é 

medida que se impõe, ainda que parcialmente. Contudo, destaco que se 

trata de uma decisão provisória, podendo o valor estabelecido ser 

revisado a qualquer tempo durante o processo, desde que apontem aos 

autos elementos de convicção que justifiquem a revisão. Nestes termos, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que presentes os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, forte no 

artigo 300, “caput”, CPC/2015, o que faço para reduzir o valor da pensão 

para 52,41% do salário mínimo e, por conseguinte, determino as seguintes 

providências: I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, 

inciso II). II- Citem-se as requeridas, no endereço constante na inicial, 

intimando-as, no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que 

designo para o dia 07/02/2019, às 15:00, nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. III- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à requerida o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). IV- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º 

do art. 334, do CPC/2015. V- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VI- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VII- Notifique-se o 

representante do Ministério Público. VIII- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Sentença

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

Proc. 26196-33.2014.8.11.0002

Requerente: CARLOS ANTONIO DE CAMPOS

Requeridas: ADELAIDE DA COSTA CAMPOS, ANTONIO DA COSTA 

CAMPOS e FRANCISCA LUZIA DE CAMPOS

Vistos. (...) Diante do exposto, defiro o pedido inicial e torno definitiva a 

decisão de fls. 50 e, como consequência, torno definitiva a curatela 

exercida pelo Sr. Carlos Antônio de Campos que deverá prestar 

compromisso por termo, em livro próprio, ficando desde já dispensado de 

especializar hipoteca legal, face à sua inconteste idoneidade. Exercerá o 

requerente o encargo de curador de seus irmãos, podendo representá-los 

em todos os efeitos e atos de sua vida civil, inclusive, previdenciários, 

exceto para contrair empréstimos e alienar bens, sendo que para tanto, 

necessária autorização judicial. Tome-se por termo o compromisso (CPC, 

art. 759, §1º do CPC). 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 rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a 

causa da interdição, os limites da curatela. Cientifique-se o Ministério 

Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

Proc. 16722-72.2013.811.0002

Requerente: CELUCIA SOUZA FERREIRA

Requeridas: MARIA DA ANUNCIAÇÃO NETA DE SOUZA

Vistos em correição. Diante do exposto, defiro o pedido inicial e torno 

definitiva a decisão de fls. 56 e, como consequência, torno definitiva a 
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curatela exercida pela Srª. Celucia Souza Ferreira que deverá prestar 

compromisso por termo, em livro próprio, ficando desde já dispensada de 

especializar hipoteca legal, face à sua inconteste idoneidade. Exercerá a 

requerente o encargo de curadora de seu irmão – João Francisco de 

Souza Neto, podendo representá-lo em todos os efeitos e atos de sua 

vida civil, inclusive, previdenciários, exceto para contrair empréstimos e 

alienar bens, sendo que para tanto, necessária autorização judicial. 

Tome-se por termo o compromisso (CPC, art. 759, §1º do CPC). 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 rede mundial de computadores, no sítio do tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001315-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465/O (ADVOGADO(A))

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT OAB - MT22570/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

G. M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1001315-33.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Ao Advogado do Requerido 

para manifestar sobre a petição de ID 16560843, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Várzea Grande/MT, 28 de novembro de 2018. Edith Garcia Analista 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008700-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILSON PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008700-32.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de ação de Divórcio Consensual. As partes devem informar o valor dos 

bens que pretendem partilhar. Retificando tais valores, devem atentar para 

a necessidade de mudar o valor da causa (art. 292, VI do CPC). Mais. 

Intimem-se ainda para encartem nos autos cópia dos comprovantes de 

seus rendimentos, atualizados, para que seja possível a análise do pedido 

de AJG formulado na exordial, bem ainda a r.sentença homologatória que 

refere-se aos alimentos do filho menor. Com o aporte, conclusos. 

Intimem-se. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006852-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO GOMES (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO GOMES (REQUERENTE)

JOSE CARLOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DA CUNHA GOMES (INVENTARIADO)

JACIRA ALVES GOMES (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006852-10.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Os 

herdeiros devem indicar quem deverá ser nomeado Inventariante, 

observando o disposto no art. 617, do CPC, "verbis": Art. 617. O juiz 

nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro 

sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da 

morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do 

espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes 

não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles 

estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por 

seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a 

administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em 

legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante 

judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver 

inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da 

nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar a função. Além disso, não há pedido de 

assistência judiciária gratuita, com os documentos pertinentes ao 

deferimento do benefício ou comprovação do recolhimento das custas 

processuais. Mais. A parte autora deve encartar nos autos cópia dos 

comprovantes de seus rendimentos, atualizados, para que seja possível a 

análise do pedido de AJG formulado na exordial, bem ainda a certidão de 

casamento do falecido e dos herdeiros. Observo que consta da certidão 

de óbito do falecido que este era casado com a Sra. Eva Favarim. Assim 

sendo, intime-se a parte autora, via Advogado, para que emende a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007835-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. (AUTOR(A))

G. T. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MACIESKI GREGORIO OAB - MT17852/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  V Á R Z E A  G R A N D E  C E R T I D Ã O 

1007835-43.2017.8.11.0002 CERTIFICO que no Diário de Justiça Eletrônico 

de Intimação da Advogada da Autora o nome dos advogados foi publicado 

de forma abreviada por provável erro do Sistema,auxílio do Setor de 

informática já solicitado. Re-envio o impulsionamento para publicação 

Várzea Grande/MT, 28 de novembro de 2018. Edith Garcia Analista 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008908-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

S. J. B. M. (HERDEIRO)

Y. C. B. M. (HERDEIRO)

A. C. B. M. (HERDEIRO)

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1008908-50.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - À Advogada da Autora para 

manifestar acerca da Contestação e para cumprir integralmente a decisão 

de ID 11425727. Várzea Grande/MT, 2 de outubro de 2018. Edith Garcia 

Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009716-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Lúcia Tavares (TESTEMUNHA)

 

1009716-21.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes e 

Defensoria Pública para ciência da decisão que designou audiência de ID 

16182658. Várzea Grande/MT, 28 de novembro de 2018. Edith Garcia 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005328-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MS18006 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO 90 DIAS JUSTIÇA GRATUITA JUÍZO DEPRECANTE: 

SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - VÁRZEA 

GRANDE JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE COXIM 

- MS Dados do Processo: Processo: 1005328-12.2017.8.11.0002 Vlr 

Causa: R$ 11.244,00 Tipo: Cível Espécie:[Guarda] REQUERENTE: JULIANA 

MENDES DE ARAUJO Endereço: Rua Amapa, 12, centro , COXIM - MS - 

CEP: 79400-000 ADVOGADO REQUERENTE: OSIEL FERREIRA DE SOUZA 

OAB: MS18006 REQUERIDO: ANTONIO CARLOS BENITES Endereço: RUA 

04, 15, QUADRA 09, JARDIM TARUMÃ, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-001 Pessoa(s) a ser(em) intimadas(s):JULIANA MENDES DE 

ARAUJO Endereço: Rua Amapa, 12, centro , COXIM - MS - CEP: 

79400-000 FINALIDADE: PROCEDER O ESTUDO PSICOSSOCIAL NA 

RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA JULIANA MENDES DE ARAUJO acima 

qualificada, no prazo de 90 (dias). O estudo deve, dentre outras 

informações, descrever o local onde a autora reside, com quem reside e 

se possui vínculo de parentesco com as mesmas ou qual a relação que 

possui com estas. O local onde trabalha e sua renda. Se a casa onde 

reside é própria ou alugada e se possui condições físicas de receber os 

filhos, seja para convivência durante as férias, seja para moradia. Se há 

escola próximo ao local de moradia ou de trabalho da autora, apta a 

receber os filhos - se possui a série escola que os mesmos se encontram. 

Quais os parentes maternos que moram na cidade e se a autora mantém 

contato com os mesmos. Se, necessitando trabalhar, onde e sob os 

cuidados de quem as crianças ficarão. Há quanto tempo a mãe/requerente 

não tem contato pessoal com os filhos e se o contato por telefone é 

frequente. A autora deve ser questionada sobre a disponibilidade de 

visitar as crianças nesta cidade ou de buscá-las, todas ou não, para 

passar parte das férias escolares no local onde reside, devendo 

trazê-las, custeando as despesas de ida e retorno, ao término do período 

de convivência. Na mesma ocasião deve ser informada que, se fixada a 

convivência durante as férias, eventual recusa ou demora em trazer as 

crianças para o convívio paterno acarretará a expedição de mandado de 

busca e apreensão, com a vedação de novas visitas que não sejam nesta 

cidade. O requerido poderá apresentar quesitos ao estudo e indicar 

assistente técnico, querendo, o mesmo ocorrendo com o Ministério 

Público. DESPACHO · 9055513 /9017031 / 9017049 -/ 16230417 Várzea 

Grande, 27 de novembro de 2018 Christiane da Costa Marques Neves 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277216 Nr: 20756-61.2011.811.0002

 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: ACRDC, GILSSA MARIA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNO RIBEIRO DA COSTA, LAURA 

MARCELA PEREIRA MACIEL DA COSTA, MARISA RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar aparte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias informe nos autos o endereço do DPVAT com a finaldiade de 

expedir oficio, conforme determinação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410438 Nr: 16879-74.2015.811.0002

 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: RDPVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA EUNICE GONÇALVES 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 18370, VERA LUCIA NOVAK GOMES - 

OAB:10.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, foi deferido o desarquivamento, pelo praz de 

30 (trinta ) dias, sob pena de retorno dos atuos ao setor de arquivo.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009507-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. H. D. O. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1009507-52.2018.8.11.0002 

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 12 de Fevereiro de 2019, às 15h30 

Várzea Grande /MT, 28 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES Técnica Judiciária 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: 1009641-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. E. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 395 de 458



SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1009641-79.2018.8.11.0002 

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 12 de Fevereiro de 2019, às 16h00. 

Várzea Grande /MT, 28 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES Técnica Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea 

Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009940-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA OAB - MT0015080S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1009940-56.2018.8.11.0002 

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 13 de Fevereiro de 2019, às 14h00. 

Várzea Grande /MT, 28 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323452 Nr: 19848-33.2013.811.0002

 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: KCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO SALES FERREIRA 

DE MORAES - OAB:14826

 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 as partes, para 

manifestarem sobre o Relatório de Visita Psicossocial, encartada as fls. 

68/73.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010248-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010248-92.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EUNICE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ANDREA APARECIDA DA SILVA Vistos etc. Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, com escoro no art. 98, do CPC/2015. 

Versam os autos sobre AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

LIMINAR CURATELA PROVISÓRIA, que EUNICE MARIA DA SILVA, move 

em face de BENILDO RODRIGUES MACIEL, ambos qualificado na inicial. 

Com a inicial acostou documentos. É o relato. Fundamento e Decido. A 

autora alega que “a interditanta passa por situação de vulnerabilidade 

social, sendo necessária a agilização dos trâmites burocráticos, visando à 

nomeação de Curadora para solucionar problemas diversos, tais como 

questões emergenciais, práticas do dia a dia, dentre outros.” Contudo, a 

parte autora anexou aos autos cópia de laudo médico desatualizado, 

razão pela qual faz-se necessária a emenda à inicial, acostando cópia de 

laudo atualizado que ateste a incapacidade da requerida. Ressalto que, a 

Curatela deverá ser exercida preferencialmente pelo cônjuge ou 

companheiro, não separado judicialmente ou de fato, e, na falta destes é 

curador legítimo o pai ou a mãe, conforme dispõe o art. 1.775 do CC/2002. 

Desta forma, faz-se necessária a juntada da cópia da certidão de 

casamento da interditanda, com a respectiva averbação de separação ou 

divórcio, se for o caso, ou a cópia de sua certidão de nascimento, bem 

como que seja acostada as cópias das certidões de óbito de seus 

genitores. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias (Art. 321, do Código de Processo Civil), emende a petição inicial, 

acostando aos autos os documentos descritos acima (Art. 320, do 

CPC/2015), com o fito de comprovar o diagnóstico descrito na exordial, 

bem como a possibilidade da interdição ser realizada pela irmã, ora autora, 

sob pena de indeferimento do pedido. Cumprida a determinação 

supracitada, concluso, para apreciação da liminar. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 414385 Nr: 19077-84.2015.811.0002

 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: ALBERTO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 .I - Expeça-se em favor dos patronos da parte credora alvará de 

levantamento dos honorários contratuais – aqui fixados em 30% (trinta por 

cento) tomando-se por base os valores existentes na Conta Única.II- Feito 

isso, intime-se o autor pessoalmente, no endereço indicado nos autos 

para tomar ciência do valor depositado e indicar seus dados bancários 

para levantamento. III- Determino seja expedido 3 (três) alvarás, sendo 

dois correspondentes aos honorários advocatícios e um correspondente 

ao valor que o credor tem a receber. A saber: 1º no aporte de 15 % da 

quantia de R$ 8.977,50 (oito mil novecentos e setenta e sete reais e 

cinquenta centavos) que perfaz o valor de R$ 1.346,62 (mil trezentos e 

quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos) em favor do Advogado 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA conforme informado as fls. 77. 2º em 15% 

da quantia de R$ 8.977,50 (oito mil novecentos e setenta e sete reais e 

cinquenta centavos) que perfaz o valor de R$ 1.346,62 (mil trezentos e 

quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos) em favor do Advogado 

CLAUDISON RODRIGUES conforme os dados informados as fls. 81. 3º o 

restante da sobra das porcentagens referente aos honorários 

advocatícios que tecnicamente é chamado de “resto” e perfaz o valor de 

R$ 6.284,25 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco 

centavos) a ser expedido em favor do autor.Determino, ainda, o envio das 

cópias das peças de fls. 82 à Ordem dos Advogados do Brasil, para 

ciência.Cumpra-se.Várzea Grande - MT, 27 de novembro de 2018Ester 

Belém Nunes DiasJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426436 Nr: 25333-43.2015.811.0002

 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: JOÃO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JAQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:MG 80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Poder Judiciário Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Hora 15:00 Código: 426436 - Feitos Cíveis: 25333-43.2015.811.0002 – 

Físico

Data: 27/11/2018

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->procedimento de 

Conhecimento->processo de Conhecimento-

Tipo da Audiência: Instrução e Julgamento

Requerente: João Carlos dos Santos Ferreira

Advogado: Adonis Siqueira de Oliveira

Requerido(a): Mrv Prime Parque Chapada dos Guimarães Incorporações 

Spe Ltda.

Advogado: Leonardo Fialho Pinto

Feito o pregão foi constatada a presença da requerida, constatado a 

ausência do requerente bem como de seu advogado, constato ainda a 

presença dos estagiários de direito Juciel Ferreria Miranda e Joice Mara 

Orlando Morais.

A requerida requereu a juntada da carta de preposição bem como de 

substabelecimento.

Pela MMª Juíza foi dito:

Ausente o autor, defiro a juntada da carta de preposição bem como do 

substabelecimento.

Diante da ausência do autor que foi devidamente intimado, bem como das 

testemunhas assim, o processo não tem provas apresentadas além das 

dos autos pelo que determino que o mesmo seja julgado no estado em que 

se encontra e para tanto proceda se a sua permanência em gabinete.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou 

a MM.ª Juíza o encerramento. Eu, ______, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Advogada da parte autora: Parte autora:

Advogada da parte ré: Preposto da ré:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388197 Nr: 4205-64.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-a

 Poder Judiciário Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 Hora 16:00 Feitos Cíveis: 4205-64.2015.811.0002 – Físico Data: 

27/11/2018

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->procedimento de 

Conhecimento->processo de Conhecimento-

Tipo da Audiência: Instrução e Julgamento

Requerente: Maria Aparecida Moreira

Advogado: Bruno José Ricci Boaventura

Requerido(a): Unimed Cuiabá-cooperativa de Trabalho Médico

Advogado: Fernando Augusto Vieira de Figueiredo

Advogado: Ana Paula Sigarini Garcia

 Feito o pregão foi constatada a presença das partes autor e requerido 

observando que o advogado da parte requerente não se fez presente 

constato ainda a presença dos estagiários de direito Lindomar Erte de 

Freitas, Joyce do Carmo Carvalho, Luís Alberto Ferreira.

A requerida requereu a juntada da carta de preposição bem como de 

substabelecimento.

Pela MMª Juíza foi dito:

Em virtude da ausência do advogado da autora nomeio para o ato Dra 

Poliana Zumerle Furtado.

Não havendo mais testemunhas e sendo ouvido apenas a parte autora e 

uma testemunha da requerida, dou por encerrada a instrução.

Defiro a juntada da carta de preposição, oportunizada a apresentação de 

memoriais as partes o fazem de forma remissiva as peças iniciais.

Permaneça conclusa para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou 

a MM.ª Juíza o encerramento. Eu, ______, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Advogada da parte autora: Parte autora:

Advogada da parte ré: Preposto da ré:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 441669 Nr: 7600-30.2016.811.0002

 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: WANDIR SOARES MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE CASTAGNA MASSAFRA, FULANO 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA TETILLA MOREIRA 

GEWEHR - OAB:MT 17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Poder Judiciário Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 Hora 17:00 Código: 441669 - Feitos Cíveis: 7600-30.2016.811.0002 - 

Físico

Tipo de Ação: Reintegração / Manutenção de Posse->procedimentos 

Especiais de Jurisdição Contenciosa-

Tipo da Audiência: Conciliação, Instrução e Julgamento

Requerente: Wandir Soares Massafra

Advogado: Isabella Tetilla Moreira Gewehr

Requerido(a): Marlene Castagna Massafra

Requerido(a): Fulano de Tal

Advogado: Defensoria Publica

Feito o pregão foi constatada a ausencia das partes.

Pela MMª Juíza foi dito:

Em virtude da autora ter pedido a redesignação da audiência, bem como 

não ter sido intimada a parte ré defiro o pedido.

Para tanto redesigno a audiência para o dia 21 de fevereiro de 2019 às 

17:00 horas.

Intime-se

Cumpra-se

Espeça se o necessário.

Nada mais havendo, determinou a MM.ª Juíza o encerramento. Eu, ______, 

digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Advogada da parte autora: Parte autora:

Advogada da parte ré: Preposto da ré:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325834 Nr: 22219-67.2013.811.0002

 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: PEDRO MAIOLINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogada EMILIA APARECIDA 
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DE ASSUNÇÃO SILVA a DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito 

de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409039 Nr: 16133-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS PEQUENAS 

EMPRESAS - SEBRAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 

ME, SERGIO FERREIRA AUGUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165, GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - OAB:OAB/MT 

17.980 A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386581 Nr: 3057-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA, THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG LAVRARTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

FERRAGENS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212705 Nr: 8187-33.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIZE DE ALMEIDA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:11261/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54904 Nr: 1096-62.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASTER FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660/mt, Gláucia Águeda da Silva Magalhães - OAB:13652, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:OAB/MT13.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:MT 14.676

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do Oficial de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 333513 Nr: 2121-27.2014.811.0002

 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: JUNIOR FERNANDO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 9.235

 Providencie a Sra. Gestora a anotação da reconvenção na forma do art. 

1.028, § 6º, c/c art. 1.222, da CNGC , anotando-se na capa dos autos e no 

sistema Apolo.Por não ser a ré presumivelmente pobre na forma da lei, 

determino que no prazo de 15 dias recolha as custas processuais da 

Reconvenção, tomando-se por base o valor ali pretendido, pena de 

cancelamento.Delimito que a prova deverá versar quanto à ausência de 

repasse do valor obtido após ganho de causa do autor no processo n.° 

12737-71/2008.Delimito no sentido de que não houve o repasse em razão 

de acordo das partes de que o montante teria sido utilizado para liquidar 

outros valores devidos pelo autor a sua então advogada.Para tanto, 

caberá a cada parte a prova de suas alegações.DA PRESCRIÇÃO.Quanto 

à pretendida cobrança do valor objeto da ação judicial, tenho incidir a 

norma do art. 205, do CC, com prazo prescricional de 10 

anos.Relativamente à responsabilidade, contudo, não há elementos 

inequívocos que me levem a concluir pelo decurso do lapso temporal, 

devendo a ré/reconvinte demonstrar sua ocorrência.DA IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.Rejeito a pretensão por não ter a ré feito 

qualquer prova contrária à afirmação do autor quanto ao estado de 

miserabilidade, o que, contudo, nada impede que seja assim demonstrado 

no curso da demanda.Indefiro o pedido de prova pericial, assim como, 

quanto à determinação para que a ré preste contas, por entender que não 

se trata da via correta a tanto, além do que, as alegações podem ser 

provadas com outros elementos, em especial, documentos.Defiro, 

outrossim, a prova oral pretendida.Para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para ____/____/2019, às ____:____h.Consigno que 

na audiência tomarei os depoimentos pessoais das partes.Caberá aos 

advogados das partes informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas quanto ao dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 310062 Nr: 6095-09.2013.811.0002

 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: ESPOLIO DE MARIA DE CAMPOS DE BARROS, SANDRA 

TEREZINHA BARROS FREIRE, EUCARES DE CAMPOS BARROS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CARMINDO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE SHEILLA DE ANDRADE 

- OAB:8769

 Processo n.º 6095-09/2013 (Cód. 310062)

Vistos...

Trata-se de Ação de Despacho c/c Reconvenção em que o 

réu/reconvinte, quando da audiência instrutória (fls. 352), requereu a 

realização de perícia no imóvel.

Passado mais de ano desde então (março/2017), o réu não veio aos autos 

para indicar perito e o objeto da pretendida perícia.

Ainda, observo que após a fase de debates, quando intimadas as partes 

para indicar provas, o réu quedou-se em silêncio, sendo requeridas 

provas tão somente pelo autor.

Assim, indefiro o pedido de realização da prova e dou como encerrada a 

instrução.

Às partes para apresentação de memoriais pelo prazo de 15 (quinze) dias 

cada, iniciando-se com o autor.

Após, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 26 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 272264 Nr: 13854-92.2011.811.0002

 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: ROSANGELA DE FATIMA TRIZOTE MAIA, CLÓVIS HOLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA 

AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO-FETAGRI/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352, WILSON PEDROSA DE RESENDE - OAB:2924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBLES VARGAS - 

OAB:MT 5.605

 Processo n.º 13854-92/2011 (Cód. 272264)

Vistos...

As razões trazidas pela ré na impugnação à proposta dos honorários 

periciais não devem, a meu ver, prosperar, uma vez que não levam em 

consideração do trabalho a ser exercido pelo expert, que parece ser de 

grande monta, com a análise de farta documentação e medições in loco.

Considerando que o Sr. Perito possibilitou o parcelamento do valor, à parte 

interessada para o respectivo depósito, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a fim de dar início aos trabalhos periciais.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 26 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 284762 Nr: 3818-54.2012.811.0002

 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: ACACIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - OAB:MT 

12.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, VERIDIANO FILIPPI - OAB:44.130/PR

 Processo n° 3818-54/2012 (Cód. 284762)

Vistos...

Intime-se a parte contrária para contrarrazoar, querendo, o recurso de 

Apelação no prazo de quinze dias.

Após, sem nova conclusão, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça para apreciação (NCPC, art. 1.010, § 3º), consignando as 

homenagens deste juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 26 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 99355 Nr: 8885-10.2006.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS FLAMBOYANT INDUSTRIA E EXPOSTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SOL A SOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - OAB:MT 

12.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

 Processo nº 8885-10/2006 (Cód. 99355)

Vistos...

Indevida a conclusão dos autos em face do que dispõe o art. 1º, do 

Provimento n.° 38/2015-CGJ, de 14.09.2015, que dispõe o seguinte:

Art. 1º Os “pedidos de desarquivamento” de processos arquivados 

definitivamente para extração de cópias ou pedido de vistas de processos 

que não imponham a realização de ato jurisdicional devem ser enviados 

diretamente à Central de Arquivo ou Setor Responsável pelo 

Arquivamento, que observará o devido recolhimento das custas 

pertinentes, mediante conferência da Guia de Recolhimento.

§ 1º O requerimento de desarquivamento poderá ser feito através do PEA 

– Peticionamento Eletrônico do Advogado, nos termos do Capítulo 1, Seção 

24 da CNGC e será juntado automaticamente nos autos pelo sistema 

informatizado;

Art. 2º O solicitante terá o prazo de 05 (cinco) dias como o processo em 

carga para realizar a cópia reprográfica.

3º Caberá à Central de Arquivo ou Setor Responsável pelo arquivamento 

adotar as providências necessárias para viabilidade da extração das 

cópias, sem a necessidade de lançamento do código de desarquivamento 

(andamento 03) ou mesmo a remessa dos autos à Vara por onde 

correram os autos do processo.

Assim, por tratar-se de feito arquivado com baixa e sendo a pretensão da 

parte – ao que percebo – exclusivamente a extração de fotocópias, 

devolvam-se os autos ao Setor de Arquivo para as providências devidas, 

desapensando-se dos demais processos.

No mais, cumpra-se conforme já determinado às fls. 391.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande–MT, 26 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 303050 Nr: 23963-34.2012.811.0002

 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: ACÁCIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - OAB:MT 

12.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:MT4917

 Processo n° 23963-34/2012 (Cód. 303050)

Vistos...

O pedido feito pela autora às fls. 76 não merece acolhimento por não 

existir no ordenamento processual vigente a figura da revelia na hipótese 

de não comparecimento do réu na audiência de conciliação, visto não se 

aplicar na justiça comum a Lei n.° 9.099/95, o que me parece ter sido 

embasado o descabido pleito.

No mais, aguarde-se o oferecimento de defesa.

Intime-se

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 26 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413815 Nr: 18828-36.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR DE OLIVEIRA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTO E 

PARTICIPAÇÕES, GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:20.298-A/MT

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais para 

CONDENAR a ré ao pagamento/ressarcimento das seguintes verbas: a) 

alugueres no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), no período de 

atraso da obra, ou seja, de 28.09.2012, até a data da entrega das chaves 

(11.05.2013); b) juros de obra cobrados do autor no período de 
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28.09.2012 até o último valor cobrado, de forma simples; e c) danos 

morais, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos quanto à condenação das rés ao pagamento 

de multa e fruição do imóvel e restituição de valores a título de corretagem. 

Para fins de cumprimento da sentença, os valores referentes aos danos 

materiais deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC desde os efetivos desembolsos. Relativamente aos 

danos morais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês 

desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. 

Pelo princípio da sucumbência e aplicando-se o disposto na Súmula n.° 

326, do STJ, arbitro o ganho de causa em favor do autor em 70% e em 

favor das rés em 30%, o que norteará o pagamento das custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2o, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC . Deverá a 

ré recolher as custas processuais com base na parte em que sucumbiu. 

Acaso não sejam recolhidas, anotem-nas às margens da distribuição no 

nome da ré, com base na condenação supra fixada, para lastrear futura 

Execução Fiscal. Relativamente ao autor, as custas processuais que lhe 

couberam nesta sentença deverão também ser suspensas na forma do 

art. 98, § 3º, do NCPC. Decorrido o prazo recursal, que deverá ser 

certificado, e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações. Esta sentença é publicada no 

seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216903 Nr: 12267-40.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA CIRA FIGUEIREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERMIVAL JOSE FONTES - 

OAB:11.1782, GICELE SILVA NASCIMENTO - OAB:11740, 

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - OAB:7978-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10889 MT, CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - 

OAB:8.464/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA ALINE DE 

ANDRADE ROCHA,  para  devo lução dos  au tos  n º 

12267-40.2008.811.0002, Protocolo 216903, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007129-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL PETRUCIO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINA NUNES ZULLI (RÉU)

Outros Interessados:

À Oeste - Roberto Zulli (CONFINANTES)

Á Leste (CONFINANTES)

AO SUL (CONFINANTES)

Ao Norte - Izabel Pinto (CONFINANTES)

Ao Norte - Joaquim Neres (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1007129-26.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 92.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

ROSENIL PETRUCIO CORREA DA SILVA Endereço: RUA TORRÊNCIA, 08, 

(LOT PAMPULHA) QUADRA 03, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-760 POLO PASSIVO: Nome: JOSELINA NUNES ZULLI 

Endereço: RUA TORRÊNCIA, 06, (LOT PAMPULHA) QUADRA 03, 23 DE 

SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-760 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido e AOS INTERESSADOS E 

AUSENTES, 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 imóvel registrado no 1º 

Serviço Notarial e Registro sob a matricula nº 42.758, ficha 01, Livro nº2, 

apesar de formalmente pertencer a JOSELINA NUNES PEREIRA, brasileira, 

divorciada, natural de Acorizal/MT, portadora do RG nº 126.062SSP/MT, 

inscrita do CPF nº 205.901.991-53, residente e domiciliada na Rua 

Torrência, Quadra 03, Lote 06, Antigo bairro Jardim Pampulha, hoje atual 

bairro 23 de Setembro – Várzea Grande - MT, desde 16 de abril de 2002 

(doc III), cuja posse vem sendo exercida pela requerente ROSENIL 

PETRUCIO CORREA DA SILVA, em razão de tê-lo adquirido da Senhora 

Plácida no ano de 2000, que na época detinha a posse do imóvel. Importa 

considerar que a área é ocupada pela Autora Rosenil Petrucio Correa da 

Silva há mais de 15 (quinze) ano, sendo que o imóvel em questão possui 

uma área total de 769,90 m², consoante se demonstra no Mapa 

Topográfico, encartado a esta, e reproduzidos no mapa de restituição de 

satélite. A Requerente, exerce sua posse de forma mansa e pacífica, sem 

oposição, desde de o ano de 2000, portanto há mais de 15 (quinze) anos, 

introduziu benfeitorias, onde habitualmente reside com sua família, 

consoante declaração de posse anexa. DECISÃO: Vistos...Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. 

Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação; Determino a citação do réu, dos 

confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos interessados 

e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, 

municipal e estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a 

fim de manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. 

Cumpra-se.Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição 

Legal. 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, CAMILA 

FERREIRA DOS SANTOS, digitei. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - 

MT, 27 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, 
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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. CFS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010131-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELY MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010131-04.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELY MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede 

de tutela antecipada, alegando o autor que esta sendo descontado de seu 

INSS valor que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 300, do 

CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevido 

os descontos automáticos feitos no recebimento do INSS da autora 

referentes ao cartão de crédito, referente ao valor de R$ 31,46 (trinta e 

um reais e quarenta e seis centavos), pois aduz não ter realizado a 

contratação de cartão de crédito que configurasse os descontos, 

tornando-os indevidos. Tais circunstancias, evidenciam 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 está configurado ante a impossibilidade dos descontos 

continuarem a serem realizados o que configura o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL em 

parte para DETERMINAR a imediata SUSPENSÃO do desconto no benefício 

do INSS da autora, referente cartão de crédito no valor de R$ 31,46 (Id. nº 

16509934 - Pág. 1) Banco PAN S/A, sob pena de multa que arbitro em R$ 

500,00 para cada novo desconto realizado. Diante do interesse da parte 

autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

20/02/2019, às 13:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010220-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO OAB - 600.354.122-91 

(REPRESENTANTE)

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010220-27.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIANA DE MELO PAIAO REPRESENTANTE: SANDRA 

MARCIA DE MELO PAIAO RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Em que pese à manifestação expressa da parte autora 

no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

20/02/2019, às 15:00 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 a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010033-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR LEITE DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA OAB - MT19582/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: 1010033-19.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VILMAR LEITE DA CUNHA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Cobrança Indevida com 

Pedido de Tutela de Urgência para determinar a abstenção do corte de 

energia, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos vejo que a autora possui unidade consumidora sob o Nº 

6/1373368-8 e que na fatura do meses de setembro e outubro de 2018 

vieram com valor de R$ 1.694,09 e R$ 2.400,20, valores estes altos se 

comparados aos meses anteriores, e que no não pagamento ensejaria no 

corte. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro, no 

parágrafo 10, que é considerada como prática abusiva elevar sem justa 

causa os preços de produtos e serviços. Isso pode ser observado na 

atitude da prestadora, que aumentou cerca de quatro vezes o valor da 

conta dos meses de maio de junho de 2015, mesmo o cliente afirmando 

que o consumo continua o mesmo. Neste caso a Energisa atua em 

desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do cliente, valor que o 

mesmo não consumiu, valores estes supostamente abusivos. A princípio, 

cumpre esclarecer que o vínculo estabelecido entre o fornecedor de 
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energia elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo possível a interrupção 

da continuidade da prestação do serviço nos casos de inadimplência do 

consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 456, de 29 de 

novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. No 

entanto, analisando os documentos que instruíram a petição inicial, nota-se 

que se mostra plausível a alegação da autora, ao indicar que as faturas de 

energia elétrica emitidas pela ré no período mencionado, de fato, 

apresenta um valor alto, demonstrando, portanto, que se mostra, em 

princípio, lícita a pretensão da autora, no sentido de rever o consumo 

relativo ao período acima. Assim, tais elementos comprovam a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual 

esta demonstrado nos valores referentes ao consumo de energia que 

pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica gerando prejuízos 

ao autor, configurando segundo requisito autorizador da medida. DIANTE 

DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR que as ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, se abstenha de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 6/1373368-8 

referente à discussão da validade da cobrança referente ao meses de 

setembro R$ 1.694,09 e outubro R$ 2.400,20 de (Id. 16424315 - Pág. 1), 

sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 reais. Por se tratar de 

medida de urgência, determino que seja cumprida por Oficial de Justiça 

Plantonista, expedindo-se o necessário ao seu cumprimento. Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 20/02/2019, às 16:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010141-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010141-48.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUCILENE OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: B2W - 

COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 20/02/2019, às 15:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010216-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SARA JANE FARIAS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE BARBOSA SOARES OAB - MT15365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VENTURA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010216-87.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SARA JANE FARIAS DE CAMPOS RÉU: EDSON VENTURA DA 

COSTA Vistos... Entendo necessária a justificação prévia do alegado e 

para tanto, designo audiência para o dia 11/12/2018, às 16h00min. Nos 

termos do art. 562, CPC, cite-se a parte ré (quem estiver no imóvel, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça qualificá-los), para comparecer à 

audiência, em que poderá intervir desde que por intermédio de advogado. 

O prazo para contestar é de quinze dias (CPC, art. 564) e contar-se-á a 

partir da intimação do despacho que deferir ou não a liminar (CPC, art. 564, 

parágrafo único). Por se tratar de medida de urgência, determino que seja 

cumprido pelo Oficial Plantonista. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010184-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MOACYR DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA JESUS DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010184-82.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JUAREZ MOACYR DE CAMPOS RÉU: ANDREIA JESUS DE 

CARVALHO Vistos... Entendo necessária a justificação prévia do alegado 

e para tanto, designo audiência para o dia 11/12/2018, às 17h00min. Nos 

termos do art. 562, CPC, cite-se a parte ré, para comparecer à audiência, 

em que poderá intervir desde que por intermédio de advogado. O prazo 

para contestar é de quinze dias (CPC, art. 564) e contar-se-á a partir da 

intimação do despacho que deferir ou não a liminar (CPC, art. 564, 

parágrafo único). Por se tratar de medida de urgência, determino que seja 

cumprido pelo Oficial Plantonista. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010207-28.2018.8.11.0002

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:

JAMIL SALOMAO MARUFF FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010207-28.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA, CICLO CAIRU 

LTDA REQUERIDO: JAMIL SALOMAO MARUFF FILHO Vistos... Por trata-se 

de Ação De Obrigação De Fazer C/C Com Pedido De Tutela De Urgência 

para determinar que a ré que cumpra com o contratado e entregue a 

mercadoria no destino combinado, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. 

Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de 

dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, orienta a 

jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. 

INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a probabilidade do direito 

e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 

CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela 

antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. Caso em que os prova 

pericial afastou a existência de nexo causal entre a alegada moléstia e o 

histórico laboral da segurada. Ausência de verossimilhança (probabilidade 

do direito). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069049153, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. 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. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Da análise dos autos, 

verifico de plano estar presente a probabilidade do direito, vez que a parte 

autora realizou uma operação de venda de bicicletas para a empresa 

Armazém Mateus S/A, para um evento chamado Black Friday e que para 

tanto, contratou os serviços do requerido, mediante Contrato de Prestação 

de Serviços de Transporte juntado à Id. nº 16556972 - Pág. 2. Informa 

ainda o autor, que no dia 07/11/2018 a mercadoria foi carregada e a 

previsão de entrega estava prevista para o dia 17/11/2018 na cidade de 

São Luís, capital do Estado do Maranhão, no entanto, o requerido parou 

nesta comarca e está se negando a seguir viagem sob o argumento de 

diferença de valores de frete. O perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual está 

demonstrado no fato de a mercadoria não chegar no prazo em seu 

destino, o que pode lhes pode gerar grandes prejuízos, configurando o 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DISSO, CONCEDO 

PARCIALMENTE A TUTELA PLEITEADA para DETERMINAR que o requerido 

cumpra o contrato de prestação de serviços realizado entre as partes 

indicado à Id. nº 16556972 - Pág. 2, providenciando a entrega das 

mercadorias em seu destino final, ou seja, empresa ARMAZÉM MATEUS 

S.A., localizada na VL. Distrito Industrial, nº 3000, mod I, Bairro Maracanã 

na cidade de São Luís, Maranhão, sob pena de multa diária que arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais). Nos termos do artigo 334, caput, CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/02/2019, às 16:30 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010259-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/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: 1010259-24.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LAURO GONCALO DA COSTA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

20/02/2019, às 17:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Intime-se as partes para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009904-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009904-14.2018.8.11.0002. 
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AUTOR(A): ANA CAROLINA GONCALVES RÉU: GOLDEN NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se 

de Ação de Rescisão Contratual com pedido de tutela de urgência, requer 

que se declare a rescisão do contrato e seja a Ré compelida a não efetuar 

qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome do Autora até o 

final da demanda, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a 

concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Da análise dos autos, verifico que a parte autora informa a 

realização de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de 

Imóvel com o requerido referente ao lote 06, da Quadra 15, do Loteamento 

campestre Eco-Ville Pantanal, em Várzea Grande-MT, conforme contrato 

juntado à Id. nº 16310394 - Pág. 1-6, 16310396 - Pág. 1-6. Denoto ainda da 

análise do contrato, que o prazo de entrega lá estipulado era para outubro 

de 2017, com tolerância de 06 meses, no entanto, já se passaram 

aproximadamente seis meses da data máxima para a entrega, e até o 

momento, nada se fala sobre a entrega do imóvel, inclusive, mediante 

fotos e documentos trazidos aos autos, noto que a situação no imóvel é 

precária. Nesse sentido, entendo que é legítima a pretensão da autora 

quanto à suspensão da cobrança de parcelas vincendas de contrato de 

compra e venda na hipótese em que se pleiteia sua rescisão decorrente 

de descumprimento do prazo previsto para entrega do imóvel, ou mesmo 

diante do direito potestativo que o consumidor tem para libertar-se do 

compromisso, evidentemente, suportando eventuais sanções pelo 

rompimento unilateral do pacto. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS 

PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE. - Tendo em vista que o objeto 

da ação é a rescisão do contrato, não se mostra plausível exigir-se da 

parte que continue pagando as parcelas vincendas. (TJ-MG - AI: 

10000170117345001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de 

Julgamento: 28/06/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 03/07/2017). Com relação ao segundo requisito, o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, vejo também estar 

demonstrado, vez não se mostra admissível exigir-se da parte a obrigação 

de permanecer com a responsabilidade de arcar com o pagamento das 

parcelas vincendas e, portanto, sujeita às penalidades pelo seu não 

cumprimento, sobretudo, quando o motivo para o fim do contrato é 

justamente o atraso na entrega do imóvel por parte da requerida. DIANTE 

DISSO, estando suficientemente demonstrados os requisitos, concedo A 

TUTELA para DETERMINAR que o requerido se abstenha de cobrar as 

parcelas referentes ao contrato de Compra e Venda do imóvel aqui 

discutido (16310394 - Pág. 1-6, 16310396 - Pág. 1-6), em virtude da 

discussão quanto à rescisão contratual, bem como, se abstenha de 

cobrar e de incluir o nome da requerente no rol de inadimplentes, sob pena 

de multa que arbitro em R$ 500,00 (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 17:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005794-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILTON PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005794-06.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: VANDEILTON PEREIRA BARBOSA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos... Por verificar a impossibilidade da realização da 

audiência de conciliação outrora designada, Designo nova audiência para 

o dia 03/04/2019 às 08:00 horas. No impulso, aguarde-se o retorno dos 

ARs, e em sendo negativos, determino nova expedição com a urgência 

que o caso requer. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010431-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CONCEICAO DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010431-63.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUCIA CONCEICAO DE ARRUDA ALMEIDA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. 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 manutenção do 

nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o 

apontamento deu-se por dívida que não possui, 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 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 IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores cobrados no valor de R$ 169,45, 

indicados à Id. nº 16690628 - Pág. 1, no prazo de cinco dias, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), válidos por 30 dias. 

Em que pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 
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autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 13/03/2019, às 

08:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1010394-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELY MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010394-36.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELY MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. 

Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 

98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento 

de valores. Anote-se. Intime-se a parte requerida, para que no prazo da 

contestação, promova a exibição dos documentos pleiteados pelo autor 

que se encontre em seu poder (CPC, art. 396). Por trata-se de pedido feito 

em sede de tutela antecipada, alegando o autor que esta sendo 

descontado de seu Holerite valor que não contraiu junto à ré, recebo-o na 

forma do art. 300, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos tenho por indevido os descontos automáticos feitos na 

aposentadoria da autora referentes a suposta “consignação”, referente 

ao valor de R$ 149,94 (cento e quarenta e nove reais e noventa e quatro 

centavos), pois aduz não ter realizado a consignação que configurasse 

os descontos, tornando-os indevidos. Tais circunstancias, evidenciam 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 está configurado ante a 

impossibilidade dos descontos continuarem a serem realizados o que 

configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo 

A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL em parte para DETERMINAR a 

SUSPENSÃO dos descontos no benefício da autora, referente ao aos 

valores indicados sob a Id. nº 16684256- Pág. 1, no valor de R$ 149,94 - 

Banco PAN (Consignação), sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 

para cada novo desconto realizado. Em que pese à manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro 

no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ 

mediação para o dia 13/03/2019, às 08:00 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 a parte requerida, por correio ou mandado, para 

comparecimento à audiência de conciliação e/ou mediação, com 

antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da audiência acima 

designada, seu desinteresse na autocomposição, hipótese em que a 

audiência será cancelada e o termo inicial para oferecer contestação 

iniciará da data do protocolo do pedido de cancelamento da solenidade 

(art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, ambos do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010302-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO(A))

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010302-58.2018.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. 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 03/04/2019, às 09?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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010358-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE PERALTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010358-91.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JORGE HENRIQUE PERALTA RÉU: UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA LTDA. Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES 

E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

JORGE HENRIQUE PERALTA em desfavor de UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA LTDA. Alega o autor em síntese, que por motivos alheios ao 

seu conhecimento, foi desvinculado do sistema de Uber e que precisa ser 

recadastrado ao sistema, pois está desempregado e possui boas 

avaliações no aplicativo. São requisitos para a concessão das tutelas de 

urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao 
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resultado útil do processo. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar 

atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de 

um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida 

razoável. É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova 

capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito 

favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a 

causa julgada desde logo. Após análise detida dos autos, é de se verificar 

que não estão presentes todos os requisitos exigidos para a concessão 

da antecipação de tutela pleiteada pelo agravante. De fato, em cognição 

sumária, e sem a oitiva da parte contrária, não se pode concluir pela 

probabilidade do direito. Isso porque estamos diante de um negócio jurídico 

que envolve a prestação de serviços à terceiros e a prudência recomenda 

a regular instauração do contraditório antes de determinar o 

recadastramento do Agravante no aplicativo, nos exatos termos do que 

considerou o juiz a quo. Em suma, não estão presentes os requisitos da 

liminar pleiteada, sendo de rigor seu indeferimento, nos termos do que vem 

decidindo este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE SER REINTEGRADO, 

LIMINARMENTE, COMO MOTORISTA DA EMPRESA UBER. A tutela 

provisória de urgência somente é admitida caso os requisitos exigidos pela 

legislação pátria vigente sejam cumpridos integralmente. No caso em tela, 

em cognição sumária, e sem a oitiva da parte contrária, não se pode 

concluir pela probabilidade do direito do autor. Isso porque estamos diante 

de um negócio jurídico que envolve a prestação de serviços à terceiros e 

a prudência recomenda a regular instauração do contraditório antes de 

determinar o recadastramento do Agravante no aplicativo, nos exatos 

termos do que considerou o juiz "a quo". – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP 20933248320188260000 SP 

2093324-83.2018.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de 

Julgamento: 14/06/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/06/2018). Cumpre observar, por fim, que a antecipação de 

tutela pode ser atribuída a qualquer momento no processo, uma vez 

atendidos os requisitos legais e aqueles firmados pela jurisprudência 

pátria. Assim, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. Diante do interesse da 

parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

03/04/2019, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010362-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MIRANDA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR OAB - MT25770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIEIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010362-31.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: THIAGO MIRANDA DE DEUS REQUERIDO: RODRIGO VIEIRA 

GONCALVES Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de 

Ação De Resolução Contratual C/C Reintegração De Posse C/C Tutela De 

Urgência com pedido de tutela de urgência, alegando os autores que é 

legítimos possuidores e proprietários do imóvel e que o réu está 

esbulhando sua propriedade, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para 

a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Tenho que a probabilidade do direito, notavelmente documental, 

resta comprovada nestes autos através dos documentos apresentados, 

onde verifico que o autor é possuidor de um imóvel localizado na Rua 

Albano, Quadra 86, casa 8, Bairro Jardim Costa Verde, Várzea 

Grande-MT, conforme indicado no Contrato de compra e Venda e 

Financiamento de Id. º 16658042 e matrícula do imóvel Id. nº16658044. 

Tenho ainda da análise dos documentos, que a parte autora firmou com o 

réu contrato de compra e venda(Id. nº16658060), no entanto, por motivos 

alheios o réu deixou de cumprir com suas obrigações, conforme 

comprovado mediante a juntada da notificação sob a Id. nº 16658060, bem 

como, a negativação do nome do autor pelo não pagamento das parcelas 

do financiamento, conforme extrato do Serasa juntado à Id. nº 16658084, 

comprovando assim, o primeiro requisito autorizador da medida. Com 

relação ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, também vejo estar demonstrado ante a juntada da 

notificação, bem como do Serasa, que me leva a concluir que o réu 

esbulhando a posse dos autores (CPC. Art. 561, II), oportunidade em que, 

após análise da documentação trazida na inicial, melhor ficaram 

caracterizados os elementos probantes ao deferimento da medida (CPC, 

art. 562). DIANTE DISSO, estando suficientemente demonstrados os 

requisitos, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para proceder a 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE imóvel localizado na Rua Albano, Quadra 86, 

casa 8, Bairro Jardim Costa Verde, Várzea Grande-MT (Id. nº 16657127), 

em favor da parte autora, determinando a expedição do respectivo 

mandado de reintegração de posse. Em que pese à manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro 

no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ 

mediação para o dia 03/04/2019, às 10:30 horas a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio ou mandado, para 

comparecimento à audiência de conciliação e/ou mediação, com 

antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da audiência acima 

designada, seu desinteresse na autocomposição, hipótese em que a 

audiência será cancelada e o termo inicial para oferecer contestação 

iniciará da data do protocolo do pedido de cancelamento da solenidade 

(art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, ambos do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010429-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILMARA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1010429-93.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): WILMARA MEDEIROS DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Cobrança Indevida com 

Pedido de Tutela de Urgência para determinar a abstenção do corte de 

energia, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos vejo que a autora possui unidade consumidora sob o Nº 

6/2004003-6 e que o consumo de energia em suas faturas, 

constantemente vinham apresentados problemas e valores errados, 

conforme demonstrativo de consumo juntado à Id. nº 16687987 - Pág. 1. 

Noto também, que na fatura do mês novembro de 2018 vieram com valor 

de R$ 1.186,83, valor este alto se comparado aos meses anteriores, e que 

no não pagamento ensejaria no corte. O artigo 39 do Código de Defesa do 

Consumidor deixa claro, no parágrafo 10, que é considerada como prática 

abusiva elevar sem justa causa os preços de produtos e serviços. Isso 

pode ser observado na atitude da prestadora, que aumentou cerca de 

quatro vezes o valor da conta dos meses de maio de junho de 2015, 

mesmo o cliente afirmando que o consumo continua o mesmo. Neste caso 

a Energisa atua em desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do 

cliente, valor que o mesmo não consumiu, valores estes supostamente 

abusivos. A princípio, cumpre esclarecer que o vínculo estabelecido entre 

o fornecedor de energia elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo 

possível a interrupção da continuidade da prestação do serviço nos casos 

de inadimplência do consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 

456, de 29 de novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

– ANEEL. No entanto, analisando os documentos que instruíram a petição 

inicial, nota-se que se mostra plausível a alegação da autora, ao indicar 

que as faturas de energia elétrica emitidas pela ré no período mencionado, 

de fato, apresenta um valor alto, demonstrando, portanto, que se mostra, 

em princípio, lícita a pretensão da autora, no sentido de rever o consumo 

relativo ao período acima. Assim, tais elementos comprovam a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual 

esta demonstrado nos valores referentes ao consumo de energia que 

pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica gerando prejuízos 

ao autor, configurando segundo requisito autorizador da medida. DIANTE 

DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR que as ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, se abstenha de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 6/2004003-6 

referente à discussão da validade da cobrança referente ao mês de 

novembro R$ 1.186,83 (Id. 16690178 - Pág. 1), sob pena de multa diária 

que arbitro em R$ 500,00 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 13/03/2019, às 08:30 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

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000363-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO OAB - MT22602/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS DUMONT (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000363-25.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: W. A. 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Vistos etc. 

Diante da certidão acostada no Id. 6030091, intime-se a parte autora a se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 

dias. Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001869-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR VALVERDE DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN (RÉU)

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001869-02.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VILMAR VALVERDE DUARTE RÉU: JUSCILEIDE BARBOSA 

MORGAN, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação à defesa, querendo. Prazo: 15 

dias. Várzea Grande, 28 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001009-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ARMANDO RESLAN SALEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GERMANO OAB - SP260898 (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001009-35.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ARMANDO RESLAN SALEM RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Diante do pedido de 

desistência da ação formulada pela parte autora (Id. 12102785), intime-se 

a parte requerida a se manifestar nos autos, requerendo o que entender 

de direito. Prazo: 10 dias. Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009532-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARANGAO AUTO PECAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT0006398A-O 

(ADVOGADO(A))

ARIHADINEY TAVARES EUGENIO OAB - MT16378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECAR AUTOPECAS LTDA (RÉU)

FOUR CREDIT SECURITIZADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009532-02.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): KARANGAO AUTO PECAS LTDA - ME RÉU: FOUR CREDIT 

SECURITIZADORA S/A, DECAR AUTOPECAS LTDA Vistos etc. Diante do 

certificado no Id. 15870293, libere-se a caução em favor do autor, 

devendo este trazer aos autos dados bancários para a expedição do 

respectivo alvará judicial. Após, arquivem os autos, com as baixas de 

estilo. Várzea Grande, 27 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002154-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DO NASCIMENTO VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002154-58.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

THIAGO DO NASCIMENTO VIANA Vistos etc. Defiro o petitório acostado 

no Id. 14544175. Em sendo assim, retifique o polo ativo da presente 

demanda, fazendo constar MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO 

HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA, observando o CNPJ e endereço 

constante do referido petitório. Após, expeça-se mandado de citação e 

penhora, conforme determinado no Id. 12518357. Às providências. Várzea 

Grande, 27 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347747 Nr: 14054-94.2014.811.0002

 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: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3D - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 129/131 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação ao 

requerente para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427446 Nr: 25932-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN PEDRO DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:7.627-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:187.522

 Considerando a publicação do R. Desp. Saneador de p. 206/207 no DJE 

10363, DE 23.10.2018, assim como da petição do requerido de p. 209/210 

e a petição de 8.11.2018 de p. 216/217 que não faz menção do pagamento 

de diligência, RENOVO INTIMAÇÃO DO POSTULADO, ATRAVÉS DOS 

ADVS. FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO E ANA PAULA 

SIGARINI GARCIA, OAB-MT 7627-A E 10133 RESPECTIVAMENTE, PARA 

QUE, NO PRAZO LEGAL, JUNTEM COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER 

EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT - COM A FINALIDADE DA INTIMAÇÃO DA 

AUTORA - PARA DEPOIMENTO PESSOAL - NOS TERMOS DO SUB ITEM 6 

DO ITEM IV (DOS REQERIMENTOS) DA CONTESTAÇÃO DE P. 59/178.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004799-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO CUNHA LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004799-90.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - GDO EXECUTADO: AGNALDO CUNHA 

LACERDA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes no Id. 16538056. Em 

consequência, determino a suspensão do presente até efetivo 

cumprimento do acordo entabulado. Decorrido o prazo avençado, dê-se 

vista a parte autora para que, no prazo legal, requeira o que entender de 

direito. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 28 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008047-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSTACIO BUENO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

SANDRA ALINE DE FARIAS OAB - MT21308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008047-30.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: OSTACIO BUENO DE ALMEIDA EXECUTADO: ALEX 

PIOVEZAN DE MIRANDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial proposta por Ostacio Bueno de Almeida em desfavor de 

Alex Piovezan de Miranda, ambos devidamente qualificados. Na decisão 

proferida no Id. 15396969 determinou-se a intimação do credor para 

emendar a inicial a fim de sanear irregularidades contidas nesta, sob pena 

de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). No Id. 16013016, 

certificou-se o decurso de prazo sem a manifestação da parte autora. 

Vieram os autos conclusos. É breve e necessário relatório. Fundamento e 

Decido. Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte exequente 

foi devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar 

aos autos documentos indispensáveis para prosseguimento do presente 

deito, todavia a parte permaneceu silente. Desta feita, não sendo cumprida 

a diligência e certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, de acordo com o art. 321, parágrafo único, do CPC, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ademais, os autos não 

podem permanecer ad eternum em cartório, aguardando providências por 

parte do autor, principal interessado no deslinde do processo. Visto o 

desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem 

condenação em honorários, face a inexistência do contraditório. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. P. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008303-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EULICES CAMPOS DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANANDA ALVES DA COSTA OAB - MT22033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008303-07.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): EULICES CAMPOS DUARTE RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Indenização de Danos Materiais e Morais proposta por Eulides Campos 

Soares em face de empreendimento Nossa Senhora da Guia Ltda. Na 

decisão proferida, Id. 10729123, a parte autora foi intimada para que 

emendasse a inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC). Na certidão do Id. 15913131, encontra-se certificado o decurso do 

prazo, sem qualquer manifestação. É síntese necessária. Fundamento e 

decido. Em análise aos autos, verifico que o advogado da autora foi 

devidamente intimado, contudo transcorreu o prazo sem que 

apresentasse emenda a petição inicial, conforme certificado no Id. 

15913131. Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora 

colocado para que houvesse o prosseguimento da ação, com fulcro no 

art. 330, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e via de 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

em custas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

inexistência do contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

os autos, com as baixas e anotações pertinentes. P. I. e Cumpra-se. 

Várzea Grande, 27 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005650-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005650-95.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP 

RÉU: ELENIR DE TAL Vistos etc. Em face da petição acostada no Id. 

15927452, em que a parte autora requer a extinção do feito, nos termos 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo a 

desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, Código de Processo Civil. Sem custas. Sem 

condenação em honorários, advocatícios diante da inexistência do 

contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de novembro 

de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003303-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN DAMIAO PEREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-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 SENTENÇA Processo: 1003303-60.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDVAN DAMIAO PEREIRA MENDES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por Edvan Damião Pereira Mendes em face 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Na decisão 

proferida no Id. 4996352, a parte autora foi intimada para que emendasse 

a inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Na 

certidão do Id. 16302153, encontra-se certificado o decurso do prazo, 

sem qualquer manifestação. É síntese necessária. Fundamento e decido. 

Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte autora foi 

devidamente intimado, contudo transcorreu o prazo sem que 

apresentasse emenda a petição inicial, conforme certificado no Id. 

16302153. Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora 

colocado para que houvesse o prosseguimento da ação, com fulcro no 

art. 330, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e via de 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

em custas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

inexistência do contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

os autos, com as baixas e anotações pertinentes. P. I. e Cumpra-se. 

Várzea Grande, 27 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004206-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PRADO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004206-95.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE PRADO DE ASSIS REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 
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proposta por José Prado de Assis em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros. Na decisão proferida no Id. 5043136, a parte 

autora foi intimada para que emendasse a inicial, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Na certidão do Id. 

16302522, encontra-se certificado o decurso do prazo, sem qualquer 

manifestação. É síntese necessária. Fundamento e decido. Em análise aos 

autos, verifico que o advogado da parte autora foi devidamente intimado, 

contudo transcorreu o prazo sem que apresentasse emenda a petição 

inicial, conforme certificado no Id. 16302522. Visto o desinteresse da parte 

autora em cumprir o que lhe fora colocado para que houvesse o 

prosseguimento da ação, com fulcro no art. 330, do Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial e via de consequência, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, por ter sido 

concedido a justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, 

diante da inexistência do contraditório. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, com as baixas e anotações pertinentes. P. I. e 

Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004643-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON FERREIRA DE FRANCA (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)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004643-39.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELSON FERREIRA DE FRANCA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por Elson Ferreira de França em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Na decisão proferida 

no Id. 5478213, a parte autora foi intimada para que emendasse a inicial, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Na certidão do 

Id. 16303315, encontra-se certificado o decurso do prazo, sem qualquer 

manifestação. É síntese necessária. Fundamento e decido. Em análise aos 

autos, verifico que o advogado da parte autora foi devidamente intimado, 

contudo transcorreu o prazo sem que apresentasse emenda a petição 

inicial, conforme certificado no Id. 16303315. Visto o desinteresse da parte 

autora em cumprir o que lhe fora colocado para que houvesse o 

prosseguimento da ação, com fulcro no art. 330, do Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial e via de consequência, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, por ter sido 

concedido a justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, 

diante da inexistência do contraditório. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, com as baixas e anotações pertinentes. P. I. e 

Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005656-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JUNIO VERISSIMO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA OAB - MT20282/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 SENTENÇA Processo: 1005656-73.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUCAS JUNIO VERISSIMO DOS REIS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança proposta por Lucas Junio Verissimo dos Reis em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Na decisão 

proferida no Id. 5543595, a parte autora foi intimada para que emendasse 

a inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Na 

certidão do Id. 16303885, encontra-se certificado o decurso do prazo, 

sem qualquer manifestação. É síntese necessária. Fundamento e decido. 

Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte autora foi 

devidamente intimado, contudo transcorreu o prazo sem que 

apresentasse emenda a petição inicial, conforme certificado no Id. 

16303315. Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora 

colocado para que houvesse o prosseguimento da ação, com fulcro no 

art. 330, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e via de 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

em custas, por ter sido concedido a justiça gratuita. Sem condenação em 

honorários advocatícios, diante da inexistência do contraditório. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e 

anotações pertinentes. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de novembro 

de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004080-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD SOUZA 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)

Outros Interessados:

BENEDITO PEDROSO DA SILVA OAB - 432.468.421-91 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004080-45.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): RICHARD SOUZA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Em face da petição 

acostada no Id. 8763388, em que a parte autora requer a extinção do feito, 

nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, Código de Processo Civil. 

Sem custas. Sem condenação em honorários, advocatícios diante da 

inexistência do contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 

27 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005302-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI VAZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005302-48.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDNEI VAZ DE ALMEIDA RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Ednei Vaz de Almeida em 

desfavor de Liberty Seguros S/A, ambos devidamente qualificados. Na 

decisão proferida no Id. 5994554 determinou-se a intimação do autor para 

emendar a inicial a fim de sanear irregularidades contidas nesta, sob pena 

de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). No Id. 16303527, 

certificou-se o decurso de prazo sem a manifestação da parte autora. 

Vieram os autos conclusos. É breve e necessário relatório. Fundamento e 

Decido. Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte 

requerente foi devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim 

de juntar aos autos documentos indispensáveis para prosseguimento do 

presente deito, todavia a parte permaneceu silente. Desta feita, não sendo 

cumprida a diligência e certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, de acordo com o art. 321, parágrafo único, do CPC, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ademais, os autos não 
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podem permanecer ad eternum em cartório, aguardando providências por 

parte do autor, principal interessado no deslinde do processo. Visto o 

desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem 

condenação em honorários, face a inexistência do contraditório. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. P. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005158-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005158-74.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: GILBERTO PEREIRA DE PAULA REQUERIDO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por Gilberto Pereira de Paula em desfavor de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ambos devidamente 

qualificados. Na decisão proferida no Id. 5495388 determinou-se a 

intimação do autor para emendar a inicial a fim de sanear irregularidades 

contidas nesta, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). No Id. 16303631, certificou-se o decurso de prazo sem a 

manifestação da parte autora. Vieram os autos conclusos. É breve e 

necessário relatório. Fundamento e Decido. Em análise aos autos, verifico 

que o advogado da parte requerente foi devidamente intimado, para que 

apresentasse emenda a fim de juntar aos autos documentos 

indispensáveis para prosseguimento do presente deito, todavia a parte 

permaneceu silente. Desta feita, não sendo cumprida a diligência e 

certificada a não manifestação da parte conforme determinado, de acordo 

com o art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é 

medida que se impõe. Ademais, os autos não podem permanecer ad 

eternum em cartório, aguardando providências por parte do autor, principal 

interessado no deslinde do processo. Visto o desinteresse da parte 

autora em cumprir o que lhe fora colocado, com fulcro no art. 330, IV, do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em 

honorários, face a inexistência do contraditório. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001930-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE BELLO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. LIMA COSMETICOS - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 (vinte) Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1001930-91.2016.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

17.600,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

SILVANE BELLO AMARAL Endereço: RUA SANTA CECÍLIA, 01, (LOT STA 

MARIA), COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-652 POLO 

PASSIVO: Nome: M. C. Lima Cosméticos – ME, CNPJ 12.188.857/0001-66, 

nome fantasia de MAGIA COSMÉTICOS Endereço: RUA DAS 

ASSOCIAÇÕES, 535, Sala 01, VILA SÃO SEBASTIÃO II, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78730-267 FINALIDADE: Intimação da parte devedora M. C. Lima 

Cosméticos – ME, para, contados da expiração do prazo deste edital, 

proceder com o cumprimento da obrigação de acordo com os cálculos de 

ID 15916662, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento). RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de cumprimento de sentença proposto por Silvane Bello Amaral, 

cadastrada no CPF de nº 038.745.189-73 em face de M.C. Lima 

Cosméticos – ME, cadastrada no CNPJ de nº 12.188.857/0001-66, em que 

pleiteia o cumprimento da sentença proferida no ID. 14618785, transitada 

em julgado consoante certidão de ID. 15985984, de acordo com os 

cálculos de ID. 15916662, perfazendo o montante de 6.819,19 (seis mil, 

oitocentos e dezenove reais e dezenove centavos), devendo o 

pagamento ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

DESPACHO/DECISÃO: 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 Silvane Bello 

Amaral e no polo passivo M. C. Lima Cosméticos - ME. Intime-se o devedor 

M. C. Lima Cosméticos - ME., através de edital (art. 513, § 2º, inciso IV, 

CPC), para cumprimento da obrigação, de acordo com os cálculos de id. 

15916662, 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 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, DOUGLAS 

FRANCA COSTA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 23 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário Aut. 

Art. 1205 da CNGC OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010504-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEMES DA COSTA VALADARES (AUTOR(A))

JEAN DIVINO BORGES VALADARES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010504-35.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CARLA LEMES DA COSTA VALADARES, JEAN DIVINO BORGES 

VALADARES RÉU: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA Vistos, etc. Compulsando 

os autos, constatei que na exordial o autor apontou no polo passivo da lide 

a empresa requerida BRDU Spe Cuiabá 01 Ltda., quando em verdade se 

vislumbra do contrato no Id. 16717101, objeto da ação, que o contrato foi 

firmado com a BRDU Spe Várzea Grande Ltda. Destarte, considerando o 

que dispõe o art. 320 do CPC, determino venha à parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceder com a emenda da inicial, a fim de esclarecer o 

polo passivo da lide, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC/2015). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010506-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SOUZA BRANDAO (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES FERREIRA PETROSINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA OAB - MT0017306A 

(ADVOGADO(A))

ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB - MT18056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010506-05.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES FERREIRA PETROSINE, WILSON SOUZA BRANDAO 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO 

BRASIL Vistos, etc. Inicialmente, considerando o pedido de citação do 

beneficiário Kaue Ferreira Gonçalves representado pelo seu genitor, uma 

vez que detentor em conjunto com os requerentes do direito ao seguro, 

verifico que os autores deixaram de apontar a qualificação do 

litisconsórcio ativo, necessária para sua citação. Assim, no impulso do 

processo, oportunizo a emenda da inicial, a fim de que a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, decline a qualificação do litisconsórcio ativo, 

apontando seu endereço, possibilitando a sua citação (art. 321 do CPC). 

Outrossim, observo pelo documento colacionado no Id. 16718104 – pág. 

01 e 16718115 que o autor Gustavo Wilson Ferreira Brandão, trata-se de 

menor relativamente incapaz, portanto deverá ser assistido por seu 

responsável, sendo o mandato outorgado obrigatoriamente por 

instrumento público. Nesse sentido: “CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL DO BENEFICIÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - 

MORTE - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUTOR DA 

AÇÃO É MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

198, INCISO I DO NOVEL CÓDIGO CIVIL (...) Os relativamente incapazes 

devem ser assistidos por seu responsável, sendo o mandato outorgado 

obrigatoriamente por instrumento público. (...).” (TJ/MT - Ap 120643/2008, 

DES. DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/01/2009, Publicado no DJE 28/01/2009) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR IMPÚBERE NO POLO PASSIVO DA 

AÇÃO. MANDATO JUDICIAL. INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR PASSADA PELO 

REPRESENTANTE LEGAL. SUFICIÊNCIA. 1. As pessoas absolutamente 

incapazes não podem por si só constituir diretamente um procurador, 

salvo por instrumento público. Porém, praticando o representante 

respectivo por si o ato que é de interesse do representado, pode, pois, a 

procuração ser outorgada por instrumento particular. 2. A procuração por 

instrumento público somente se mostra necessária no caso de menor 

púbere, que participa da formação do ato juntamente com o representante 

legal que o assiste, ao contrário do absolutamente incapaz que dele não 

participa diretamente, sendo representado. 3. Constatando-se nos autos a 

presença de instrumento particular de mandato do advogado subscrito 

pela representante legal (detentora da guarda) da menor impúbere 

devidamente constituída , tal se revela suficiente à regularidade da sua 

representação, pelo que despicienda a figura do instrumento público na 

espécie, nos termos já expostos.” (TJ-MG , Relator: Otávio Portes, Data de 

Julgamento: 20/03/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL) Assim, 

considerando haver irregularidade na representação processual e 

tratando-se de vício sanável, venha à parte autora, em igual prazo, 

regularizar a representação processual do Gustavo Wilson Ferreira 

Brandão, carreando aos autos procuração outorgada por instrumento 

público, sob pena de extinção do processo. (art. 76, §1º, I, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000700-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIESEL CAMINHOES EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002150-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MAMEDE DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 17/12/2018, às 14h00, na Center Clin, 

localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major Gama, n° 

2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT. DRA. CYNARA MONIZ. Deverá o 

periciado levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008528-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEIBEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0020678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO COSTA ALCARAZ (RÉU)

PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003261-74.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ELISALDO CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

26/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003410-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCEMENT BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MULINARI OAB - RS0047342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, adotar as providências necessárias visando a publicação do Edital 

de Citação, conforme previsão legal, devendo comunicar tal providência 

nos autos, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005141-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICCI MAQUINAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.F DE FARIAS (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de ID 

16747848, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009862-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAVENE DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de ID 

16747425, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391515 Nr: 6250-41.2015.811.0002

 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: SEBASTIÃO CARLOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 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):

 Cod. Proc.: 391862 Nr: 6476-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE, SILVINO CELSO 

RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAZ DO NASCIMENTO NUNES, TOMAZ 

APARECIDO ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:OAB/MT19.689/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):

 Cod. Proc.: 336643 Nr: 5051-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA JOANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 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.: 479474 Nr: 1747-06.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA, CETAP - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

EDILZA MARIA NETO, ELAINE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - 

OAB:12.007, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: givaldo gomes - OAB:12.635

 Vistos etc.,

Tendo em vista a exceção de pré-executividade oposta pela parte 

executada, manifeste-se a excepta, em 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 22 de novembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 28996 Nr: 6948-72.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO PEREIRA SENA, BENEDITA RODRIGUES DE 

SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GT TRANSPORTES E SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMAO R. DE LIMA - 

OAB:3872/MS
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 Vistos etc.

Defiro o pedido retro, razão pela determino que seja expedido ofícios aos 

Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá, Sapezal, Campo Novo dos 

Parecis e Tangará da Serra, para que informem a este juízo a eventual 

existência de bens imóveis registrados em nome da executada.

Com o aporte das informações intime-se a parte exequente para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

ressaltando que na mesma oportunidade deverá aportar aos autos planilha 

atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 22 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283765 Nr: 2694-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLER & LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL GENASIO VIANA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial no qual a parte 

executada já foi devidamente citada para realizar o pagamento do débito à 

fl. 54, porém se manteve inerte. Assim, indefiro o pedido de intimação do 

executado para realizar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, formulado à fl. 121 e no impulso determino que o exequente 

manifeste requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do 

feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 266069 Nr: 6299-24.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PICO DO AMOR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, UNIVAG- SERVIÇO DE ASSISTENCIA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 .Pois bem, inicialmente indefiro o pedido destituição do encargo de 

depositário fiel formulado pelo executado, tendo em vista que este sequer 

comprovou a alegada alienação dos veículos penhorados que 

encontram-se registrados em seu nome.Indefiro também o pedido de 

penhora de imóveis do executado formulado às fls. 238/239, pois a 

execução já se encontra garantida com a penhora dos veículos de fls. 

205/206.Ainda, considerando que o exequente apresentou a cotação dos 

bens no mercado no importe de R$ 32.374,00 para o veículo VW 14.140 e 

R$ 28.485,00 para o veículo VW 7.110 S, ao passo que o executado nada 

manifestou a respeito da cotação, bem como considerando que os valores 

atribuído aos bens não estão em desconformidade com os valores médios 

atuais de mercado, homologo a referida avaliação.Outrossim, tendo em 

vista que o débito exequendo atualizado perfaz o valor de R$ 16.727,86, 

verifico a ocorrência de excesso de penhora, pois os valores dos bens 

penhorados nos autos superam o valor devido pelo executado. Dessa 

forma, desconstituo a penhora do veículo VW 14-140, razão pela qual 

realizei a baixa da penhora através do sistema Renajud, conforme extrato 

em anexo.Por fim, diante do interesse manifestado pela parte exequente 

em proceder com a alienação do bem penhorado à fl. 206 e visando evitar 

atos desnecessários, determino que o exequente indique nos autos o 

atual paradeiro do veículo.Oportunamente, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 342671 Nr: 10039-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, 

ERYNEU JUNIOR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 No curso da demanda foi realizado penhora “online”, sem sucesso (fl. 

89/90), razão pela qual a parte exequente postulou pela penhora de 

eventuais créditos da parte executada junto às operadoras de cartões de 

crédito (fls. 91/92).

A jurisprudência, contudo, tem entendido que este tipo de bloqueio, por 

atingir o resultado das atividades diretas da empresa, equivale a bloqueio 

e penhora de faturamento, 7ª colocada na ordem de preferências, 

conforme preconiza o art. 835, X do Código de Processo Civil.

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de 

alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.”

Nesse rumo, e considerando o contido no artigo 866, do CPC, firmou-se o 

entendimento no sentido de que a penhora sobre o faturamento é medida 

excepcional, devendo ocorrer quando se apresentar como única forma de 

satisfação do crédito exequendo, ou seja, na inexistência de outros bens 

suficientes e passíveis de penhora, pertencentes à empresa-devedora.

 In casu, verifico que a autora não demonstrou a inexistência de bens 

livres e desembaraçados para serem penhorados, razão pela qual, por 

ora, indefiro o pedido retro e no impulso determino que a exequente 

manifeste requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito.

Intime-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 525130 Nr: 1454-02.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO VITOR PETRAZZINI, ANDRÉIA LOPES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON FERNANDES DOS SANTOS 

- OAB:3342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:OAB/MT 14.146, EDMILSON FORTES BARRETO - 

OAB:14.090, HELIO COSTA FILHO - OAB:14.090, JADSON SOUZA 

NOBRE - OAB:OAB/MT 15308, LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento movida por Marcelo 

Vitor Petrazzini e Andreia Lopes Vieira em desfavor MFMT Ltda-Me 

Construtora e Incorporadora, objetivando apurar o quantum debeatur 

relativo ao dano material conforme descrito no acórdão de fls. 84/91.

Na decisão de fl. 120 foi determinada a realização de perícia consistente 

na “complementação do laudo pericial, com a apresentação de orçamentos 

detalhados – item a item – dos valores necessários para a reparação dos 

defeitos indicados no imóvel dos autos” (fls. 90-v/91).

Às fls. 132/145 aportou aos autos Laudo Complementar Pericial, sendo 

que as partes foram intimadas para manifestarem a seu respeito, porém 

apenas os exequentes manifestaram concordância com o referido laudo à 

fl. 148, ao passo que a executada se manteve inerte, conforme se 

observa do teor da certidão de fl. 151.

Dessa forma, considerando que a parte executada apesar de ter sido 

devidamente intimada não trouxe aos autos qualquer insurgência quanto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 414 de 458



ao laudo complementar pericial apresentado nos autos, homologo o 

referido laudo que apurou como sendo necessário o valor de R$ 

126.016,86 (cento e vinte e seis mil e dezesseis reais e oitenta e seis 

centavos) para a reparação dos defeitos indicados no imóvel dos autores.

Preclusa, esta intime-se a parte exequente para manifestar requerendo o 

que entender de direito para o deslinde do feito.

Oportunamente, tornem conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 22 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 27567 Nr: 5751-82.2000.811.0002

 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: Airton Batista Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATIFE HASSAN OKDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSE DA MATA - 

OAB:3774/MT, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2629, Thaís 

Helena Marques de Souza - OAB:6897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Fabricio de Souza - 

OAB:5.480-MT, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 Vistos etc.

 Aportou aos autos petição de fl. 674 na qual a parte exequente pugnou 

pelo “andamento do feito nos seus ulteriores termos”, porém não 

especificou em que consistiria o seu pedido.

 Dessa forma, venha à parte exequente, no prazo legal, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 202386 Nr: 12989-11.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANBELLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

IVO SCHMALFUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIZE SCHMALFUSS - 

OAB:54304 OAB/RS, VERA LUCIA GONÇALVES - OAB:61259 OAB/RS

 Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.Sem custas e sem condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidadePor 

fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição de 

certidão de crédito em favor do credor.Transitada em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. Às providências necessárias.Publique-se. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2018. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 399501 Nr: 11054-52.2015.811.0002

 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: ANDERSON JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCHANTARIA SÃO BENEDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DESIRÉE DUARTE DA SILVA - 

OAB:196667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.Custas pela parte exequente, cuja 

exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça 

gratuita. Outrossim, deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade.Transitada em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande – MT, 22 de novembro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 326029 Nr: 22392-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNES DIASJORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSÉ GERÔNIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA VALÉRIA CHICAT - 

OAB:12.838

 Analisando os autos, verifico que o fundamento da presente exceção não 

se pauta em nenhuma das hipóteses cabíveis para o seu manejo, além de 

se mostrar totalmente incongruente.Isso porque, o valor apresentado pelo 

executado à fl. 89 não corresponde ao valor efetivamente devido, pois o 

débito exequendo apurado pelo contador judicial nos termos da sentença 

proferida nos autos e decisão de fl. 105, totaliza o valor de R$ 131.807,15 

(cento e trinta e um mil oitocentos e sete reais e quinze centavos) até a 

data de 25/07/2018, conforme se observa da planilha de cálculo de fl. 

106.Posto isto, e sem maiores delongas, rejeito a presente exceção de 

pré-exectuvidade.Preclusa a presente, intime-se a parte exequente para 

manifestar requerendo o entender de direito para o deslinde do feito, 

ressaltando que na mesma oportunidade deverá aportar aos autos planilha 

atualizada do débito.Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 22 de novembro de 2018.LUÍS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 56724 Nr: 2706-65.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

LTDA - ORTOBOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO DA SILVA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455-B

 Vistos etc.

À vista de que é ônus do exequente regularizar o POLO PASSIVO da lide, 

diante da notícia do falecimento do executado Elpido da Silva Meira (fls. 

311), determino venha o exequente, em 30 (trinta) dias, regularizar o 

POLO PASSIVO da lide, com a habilitação dos eventuais HERDEIROS, sob 

pena de extinção (CPC – inc. I, art. 76).

Outrossim, indefiro a expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Colniza – MT para que seja realizada a averbação da penhora 

realizada nos autos, tendo em vista que é ônus da parte exequente 

providenciar a referida averbação da penhora no ofício imobiliário a teor 

do art. 844 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 446679 Nr: 10265-19.2016.811.0002

 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: SUZANA MARTINHA ESTEVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 
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SODRÉ PIONA - OAB:MT 13.333

 Desse modo, homologo o cálculo apresentado pelo Contador deste juízo à 

fl. 118, tendo em vista que este se encontra em consonância com as 

determinações contidas nos autos, razão pela qual fixo a quantia de R$ 

551,33, como saldo devedor remanescente em 29/05/2018. No impulso, 

defiro o pedido de fl. 120, razão pela qual determino que sejam retificados 

os registros dos autos para converter a demanda em fase de cumprimento 

de sentença, promovam-se as devidas anotações, comunicando o 

Cartório Distribuidor.Sem prejuízo do acima determinado, intime-se a parte 

devedora Telefônica Brasil S/A através de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 120 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.Por fim, expeça-se alvará em favor da parte exequente 

para levantamento do valor depositado em juízo pela devedora à fl. 107.Às 

providências necessárias.Várzea Grande – MT, 22 de novembro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417649 Nr: 20841-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTONIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO-UNIVAG - OAB:9237, KAROLINE CARVALHO COSTA-UNIVAG 

- OAB:17.481-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 417649

Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fls. 139/140).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de novembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 386737 Nr: 3151-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES VIEIRA DE AMORIM - OAB:16.216, 

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - OAB:22327/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a presente demanda já foi 

sentenciada, conforme se observa à fl. 292.

Ainda, verifico que o antigo patrono do autor informou que em virtude de 

não tê-lo localizado realizou uma ordem de pagamento junto ao Banco Itaú 

S/A em nome do autor no valor de R$ 4.874,00, conforme se observa às 

fls. 302/305.

Dessa forma, considerando que o autor constitui nova patrona (fls. 

299/301), intime-a para ter conhecimento a respeito da informação contida 

na petição e documentos de fls. 302/302.

Após, certifique o trânsito em julgado da sentença e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 557039 Nr: 18538-16.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICINIO NETO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORDEIRO DE 

ALMEIDA E SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE 

ALCANTARA - OAB:88247/MG, YURI DE AZEVEDO MARQUES - 

OAB:328344/SP

 Processo n.º 557039Vistos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se.Extrai-se da dicção do artigo 919, do Código de Processo Civil 

que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.Porém, ainda 

existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou concedido efeito suspensivo, 

com a consequente paralisação temporária do processo de execução, 

conforme se infere da redação do § 1º, do artigo 919, do Código de 

Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver pedido expresso da 

parte, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão de tutela 

provisória. Além dos requisitos supra, o legislador elencou a segurança do 

juízo como condição essencial para que o juiz possa atribuir aos 

embargos a aptidão de suspender o feito executório.(...)Posto isso, 

recebo os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, consignando 

apenas que tal providência está marcada pela provisoriedade e, na 

hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de convicção contrário, 

pode a medida ser facilmente cessada (CPC - § 2.º, art. 919). Determino 

que se ouça o exequente/embargado no prazo de quinze (15) dias. 

Intimem-se.Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 295696 Nr: 15957-38.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICINIO NETO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:161.995, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - 

OAB:88247/MG, YURI DE AZEVEDO MARQUES - OAB:328344/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 AUTOS CÓD. N.º 295696

Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 133).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de novembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391340 Nr: 6115-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS 

LTDA, CLEIDE ROSANGELA HETZEL, JOANYR JOSÉ AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGL TRANSPORTES GUINDASTES E 

LOCAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B/MT, CLEIDE ROSANGEL AHETZEL - OAB:8244 - B, CLEIDI 

ROSANGELA HETZEL - OAB:8244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO NUNES 

RONDÃO FILHO - OAB:8789

 Vistos etc.,

A parte executada apresentou manifestação às fls. 230/231 alegando que 

o cálculo apresentado pelo contador judicial à fl. 223 levou em 

consideração como termo final da incidência da correção monetária a data 

do vencimento da guia de depósito judicial em 16/07/2018, quando o 

correto seria a data do efetivo depósito do valor incontroverso em 

16/05/2018.

Ainda ressaltou que os honorários advocatícios foram fixados em 10% 

“pro rata” na sentença proferida nos autos, sendo majorado para o 

percentual de 15%, porém os executados não fazem jus ao percentual 

majorado, cabendo dessa forma ao exequente o valor de 10% sobre o 

valor da causa.

 Da análise dos autos observo que o executado possui razão, tendo em 

vista que a decisão de fl. 223 determinou o termo final para a correção 

monetária como a data do depósito em 16/07/2018 (fl. 223), porém o 

depósito ocorrido nos autos se deu em 16/05/2018, conforme se verifica 

do extrato em anexo.

Ressaltou também que os honorários advocatícios foram fixados de forma 

“pro rata” no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (fl. 

155), sendo posteriormente majorado pelo Tribunal de Justiça para 15% 

(fl. 188v), razão pela qual faz jus a parte exequente ao percentual de 

10%.

Dessa forma, visando apurar o real valor devido pela executada, 

determino o retorno dos autos ao digno Contador Judicial para que 

proceda a apuração do débito nos termos da decisão de fl. 233, porém 

utilizando como termo final para incidência da correção monetária a data 

do efetivo depósito realizado pela executada em 16/05/2018 e o 

percentual de 10% a título de honorários advocatícios.

Com a apresentação do cálculo, intimem-se as partes a seu respeito e, 

após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpram-se. Intimem-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 384954 Nr: 2008-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS 

LTDA, CLEIDE ROSANGELA HETZEL, JOANYR JOSÉ AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGL TRANSPORTES GUINDASTES E 

LOCAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO VENDRUSCOLO - 

OAB:6550/MS

 Vistos etc.,

A parte executada apresentou manifestação às fls. 169 alegando que o 

cálculo apresentado pelo contador judicial à fl. 566 levou em consideração 

como termo final da incidência da correção monetária a data do 

vencimento da guia de depósito judicial em 16/07/2018, quando o correto 

seria a data do efetivo depósito do valor incontroverso em 16/05/2018.

 Da análise dos autos observo que realmente a decisão de fl. 165 

determinou o termo final para a correção monetária como a data do 

depósito em 16/07/2018 (fl. 165), porém o depósito ocorrido nos autos se 

deu em 16/05/2018, conforme se verifica do extrato em anexo.

Dessa forma, visando apurar o real valor devido pela executada, 

determino o retorno dos autos ao digno Contador Judicial para que 

proceda a apuração do débito nos termos da decisão de fl. 165, porém 

utilizando como termo final para incidência da correção monetária a data 

do efetivo depósito realizado pela executada em 16/05/2018.

Com a apresentação do cálculo, intimem-se as partes a seu respeito e, 

após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpram-se. Intimem-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 270457 Nr: 10628-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR GROU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de penhora do imóvel de fls. 246/250, venha o 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a respeito da proposta 

de aluguel da vaga de garagem vinculada ao imóvel gerador do débito 

indicado pelo executado às fls. 253/254.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 22 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294745 Nr: 14894-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GLACI HESSLER THEVES - EPP, MARCOS 

SANTANA DE SOUZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS - OAB:14990/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, 

RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:17.947/B/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 extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320731 Nr: 17136-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO PACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SODRE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:OAB/MT 10.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/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 extinção.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 75168 Nr: 7644-69.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE 

CHAVES FADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:0641/MT

 Vistos, etc.

Por meio da petição de fl. 257/260 a exequente pugnou pela inclusão do 

nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º, do CPC.

Assim, em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445604 Nr: 9728-23.2016.811.0002

 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: ADÃO GONÇALO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS DE JOSE DESIDÉRIO DE PINHO, 

DECUJUS DE NA SIMÔA DE PINHO, MARIA ANADIR DE OLIVEIRA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCIZIO C. S. DE CAMARGO - 

OAB:11.980-a, TARCIZIO CARLOS DE SIQUEIRA CAMARGO - OAB:MT 

11.980-A

 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):

 Cod. Proc.: 295528 Nr: 15760-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GLACI HESSLER THEVES - EPP, MARCOS 

SANTANA DE SOUZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58994 Nr: 4740-13.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PRADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6070/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 Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 556398 Nr: 18222-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO- 

UNIVAG - OAB:MT 9.237, KAROLINE CARVALHO COSTA-UNIVAG - 

OAB:17.481-E

 Autos Nº 18222-03.2018.811.0002 – cód. 556398Vistos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se.Extrai-se da dicção do artigo 

919, do Código de Processo Civil que “os embargos à execução não terão 

efeito suspensivo”.Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído 

ou concedido efeito suspensivo, com a consequente paralisação 

temporária do processo de execução, conforme se infere da redação do § 

1º, do artigo 919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve 

haver pedido expresso da parte, bem como o preenchimento dos 

requisitos para concessão de tutela provisória. Além dos requisitos supra, 

o legislador elencou a segurança do juízo como condição essencial para 

que o juiz possa atribuir aos embargos a aptidão de suspender o feito 

executório.(...)Posto isso, recebo os embargos à execução, sem o efeito 

suspensivo, consignando apenas que tal providência está marcada pela 

provisoriedade e, na hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de 

convicção contrário, pode a medida ser facilmente cessada (CPC - § 2.º, 

art. 919). Determino que se ouça o exequente/embargado no prazo de 

quinze (15) dias. Intimem-se.Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002182-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edvalson Carpez Nascimento (RÉU)

EDER JOFRE DO NASCIMENTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1002182-26.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 44.315,82 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE CORREA DE CERQUEIRA Endereço: RUA 

ZULMIRA FERRAZ, 05, (LOT STA LUZIA), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-815 POLO PASSIVO: Nome: EDER JOFRE DO 

NASCIMENTO Endereço: RUA PAPA CELESTINO II, 06, (LOT PRSA SOL), 

PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-874 Nome: 

EDVALSON CARPEZ NASCIMENTO Endereço: Quadra 45, Lote 17, Nova 

Aquidauna, AQUIDAUANA - MS - CEP: 79200-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS EDER JOFRE DO NASCIMENTO E 

EDVALSON CARPEZ NASCIMENTO, acima qualificado(a,s), 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: Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL 

proposta por JOSÉ CORREA DE CERQUEIRA, brasileiro, casado, 

aposentado/beneficio, RG 02745194 SSP/MT data de expedição 

01/03/2012, CPF 241869961-72, residente e domiciliado à Rua Flavio da 
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Costa, quadra D, COHAB 08, lote 05, Bairro Jardim Santa Luzia, Várzea 

Grande/MT, em face de EDVALSON CARPEZ NASCIMENTO e EDER JOFRE 

DO NASCIMENTO.O requerente JOSÉ CORREA DE CERQUEIRA adquiriu um 

veiculo do modelo FIAT UNO MILE FIRE 1.0(FLEX) ano 2011, parcelado em 

48 vezes de R$ 499,22 (quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e 

dois centavos) prestações que sempre foram pagas em dias cujos 

comprovantes estão em anexo. Relata o requerente que financiou o 

veiculo para uso próprio, porém no dia 05 de Março, seu sobrinho (Marcos 

Alexandre da Silva Camargo) acompanhado de um “amigo” chamado 

Edervalsso (requerido), pediu o carro emprestado para que realizasse 

uma viagem de urgência. O requente somente emprestou por conhecer o 

pai de Edervalsso conhecido pela alcunha “Alemão”. Após 05 (cinco) dias 

de ter emprestado o veículo para o amigo de seu sobrinho, sendo o 

requerido EDERVALSSO, este, ligou para o requerente dizendo que não 

retornaria para a cidade de Várzea Grande e que o seu irmão Eder 

(requerido) é quem lhe entregaria o veiculo. O requerido devolveu o 

veiculo para o autor. Com efeito, passado uma semana, o autor emprestou 

novamente o carro, ao requerido EDERVALSON. Depois desse dia o 

requerente NUNCA MAIS teve noticia de seu veiculo. O autor tentou 

inúmeras vezes ligar para os requeridos , pois, são irmãos, PORÉM SEM 

EXITO. Apesar de conhecer a família dos requeridos Eder e Edervalsso, 

não conseguiu nenhuma informação sobre o automóvel, pois, os pais dos 

requeridos dizem não saber onde se encontram os filhos. No dia 

22/08/2016 o requerente compareceu a delegacia para registrar Boletim de 

Ocorrência, considerando que já havia tentado de todas as formas 

recuperar seu veiculo. Entretanto, mesmo não estando com a posse do 

veiculo FIAT não deixou de efetuar os pagamentos das parcelas que são 

pagos com muita dificuldade, já que sustenta sua família com o beneficio 

do auxilio doença conforme anexo no processo. Devo pontuar que, com 

muita dedicação e esforço financiou o valor de R$ 22.964,12 (vinte e dois 

mil e novecentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), e continuou 

efetuando o pagamento das parcelas; falta apenas uma parcela no importe 

de R$ 499,22 (quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e dois 

centavos), para a quitação do veiculo. O autor continuou arcando com as 

despesas do veiculo, DESDE A DATA DO FATO, 05/03/2016. O autor tem 

efetuado o pagamento do veiculo esse tempo todo conforme doc. (anexo), 

sem a posse do veiculo. Inclusive vem recebendo notificações de 

autuação de transito em seu nome. Há 02 (dois) longos anos os 

requeridos estão com a posse do veiculo, indevidamente. Não devolveram 

o carro que lhes foi emprestado de muita boa fé pelo requerente. Há 02 

(dois) anos o requerente vem custeando todas as parcelas do 

financiamento do veiculo, cuja posse encontra-se com os requeridos. 

Deve consignar que os requeridos EDER e EDVALSON trabalham como 

EMPRESÁRIO DO RAMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/FRETE. São 

proprietários de frota (07) de Van Escolar. São pessoas muito conhecidas 

na cidade, porém, inacessível para o Requerente. Os Requeridos não 

atendem telefone, não devolve o carro, não pagam o valor do veiculo e 

não pagam as parcelas do financiamento. Os requeridos praticaram o 

delito de APROPRIAÇÃO INDEBITA (Art. 168, § 1º Código Penal), ao 

usufruem do automóvel por dois anos, sem dar NENHUMA satisfação, sem 

nenhum ônus. Neste quadrante, não é licito aos requeridos enriquecerem 

a custa de outrem. O requerente experimenta prejuízo financeiro, e restou 

alternativa somente a de recorrer ao Judiciário com esta medida judicial de 

cobrança. Há dois (02) anos o veiculo FIAT está na posse dos requeridos, 

o que trouxe prejuízos imenso (deixou de vender e usufruir do carro). 

Desta forma, requer-se o julgamento procedente do pedido de indenização 

por dano material e moral, com o pagamento do importe de R$ 27.693,31 

(vinte e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e um centavos). 

Dá-se à causa o valor de R$ 27.693,31 (vinte e sete mil, seiscentos e 

noventa e três reais e trinta e um centavos). DECISÃO: Vistos, etc. 

Inicialmente determino novamente que seja retificado o nome do primeiro 

requerido para constar Edvalson Carpez Nascimento, conforme indicado 

na petição de id. 13854794, não devendo os autos retornarem conclusos 

sem o cumprimento desta determinação. Outrossim, considerando que a 

parte requerida não foi localizada para ser citada nos endereços descritos 

nos autos e aliado ao fato de que a parte autora desconhece demais 

dados referente aos requeridos que possibilitem a pesquisa de eventuais 

endereços destes perante os órgãos conveniados ao Poder Judiciário, 

defiro o pedido de Id. 15602602 e ordeno sejam os requeridos citados por 

edital, este com prazo de 20 (vinte) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do 

CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos 

acima assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde 

já nomeio como Curador Especial o Núcleo de Pratica Jurídica da 

Faculdade FAUSB/Várzea Grande, que deverá ser regularmente intimado 

para patrocinar a defesa dos requeridos. Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Por fim, deixo de designar nova audiência de conciliação, 

diante da citação ficta ora deferida, o que tornaria o ato prejudicado, 

culminando no retardamento desnecessário da marcha processual. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 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). ATENÇÃO: EM CASO DE REVELIA, 

SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL. 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, DOUGLAS FRANCA COSTA, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário Aut. Art. 1205 da CNGC 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003694-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EGNALDO DOS SANTOS GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003694-78.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

EGNALDO DOS SANTOS GONZAGA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Egnaldo dos Santos Gonzaga 

propôs a presente ação de cobrança de seguro DPVAT em desfavor de 

Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, alegando que em 16/07/2016 foi 

vítima de acidente de trânsito, o que resultou em sua invalidez permanente. 

Assim, requer seja condenada a seguradora requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente no valor de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Com a inicial, vieram 

documentos. Na sequência foi realizada audiência de conciliação que 

restou infrutífera (Id. 11089426). A requerida apresentou contestação, a 

qual veio instruída de documentos, alegando preliminarmente a alteração 

do polo passivo para a seguradora líder, a irregularidade de 

representação, do requerimento administrativo perante a porto seguro Cia 

de seguros gerais e a falta de interesse de agir diante da ausência do 

pedido administrativo (Id. 11126856) No mérito aduz o Boletim de 

Ocorrência não indica de forma pormenorizada o acidente, bem como 

afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou 

que havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e os honorários advocatícios em 10% sobre 

o valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação no Id. 

11644780. O laudo pericial aviou aos autos no Id. 11785307, sobrevindo 

manifestação favorável da parte autora ao Id. 119995368, enquanto a ré 

manifestou no Id. 12035858 requerendo complementação do laudo. Em 

seguida, diante da preliminar de irregularidade de representação postulada 

pela requerida em contestação, determinei ao requerente que 

apresentasse atestado médico, a fim de evidenciar que se encontra apto 

para exercer os atos da vida civil (Id. 13036529). A parte requerente se 

manifestou no Id. 15175632, alegando não ter condições de contratar um 

perito médico especialista, a fim de lhe avaliar, bem como o ônus seria da 

seguradora, pois o mesmo é beneficiário de justiça gratuita, colaciona 

ainda declaração de testemunha que atesta sua capacidade (Id. 

15175905). Intimada à requerida, a se manifestar (Id. 15433505), esta se 

manifestou no Id. 15823412, alegando que não restou comprovado o nexo 

de causalidade entre o acidente e a lesão, requerendo a improcedência da 

ação. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Egnaldo dos Santos Gonzaga em desfavor de Itaú 

Seguros de Auto e Residência S/A. Da necessidade de alteração do polo 

passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, de que se faz 

necessária a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 

5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da irregularidade de 

representação Quanto a preliminar de irregularidade na representação da 

parte autora, aduz a parte requerida que tendo em vista o alto grau da 

lesão sofrida pelo autor, esse seria incapaz, devendo, portanto sanar a 

irregularidade de sua representação, por meio de um curador. Todavia, 

cumpre esclarecer que o autor demonstrou sua capacidade e se encontra 

apto para outorgar procuração e para exercer os atos da vida civil, 

comprovando a sua capacidade através de sua assinatura na declaração 

de Id. 15175847, bem como da declaração de testemunha, o qual afirma 

que o autor se encontra capaz de tomar decisões e entender o que lhe é 

dito (Id. 15175905), não podendo o autor ser mais prejudicado pela 

morosidade por parte da requerida, que sequer fez prova cabal de sua 

alegação quanto a esse ponto. Portanto, rejeito a referida preliminar. Da 

falta de interesse de agir e da ausência de comprovação de entrega da 

documentação Aduz a parte requerida que a parte autora não comprovou 

que juntou os documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, bem como não esgotou a via administrativa para pleitear o 

seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal 

e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de 

comprovação da formulação de requerimento administrativo como requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 

936574/SP), o que foi comprovado pela parte autora, conforme Id. 

7288388. Nesse sentido tem sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – 

PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida, conforme Id. 7288255. Portanto, rejeito as referidas 

preliminares. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio 

da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, 

pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas 

no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é 

cabível a indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

No caso dos autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao 

pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo 

automotor, que resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua 

vez, afirma não ter restado comprovada a alegada invalidez descrita na 

inicial, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Pois 

bem, temos que, para o caso dos autos necessário para a concessão do 

seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente da 

parte autora relacionada a uma lesão neurológica, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 75%, conforme se observa o laudo pericial 

acostado no Id. 11785307, bem como restou comprovado também o 

acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, 

diante desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de 

causalidade entre o trauma sofrido pelo autor e a lesão permanente 

neurológica. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
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COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções neurológicas em 75%, a lei estabelece o pagamento 

de até 100% do valor total da indenização para os casos em que ocorre 

lesão neurológica que cursem com dano cognitivo-comportamental. 

Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado na 

avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 75% de 

100% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais). Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Egnaldo dos Santos Gonzaga em desfavor de Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 10.125,00 

(dez mil, cento e vinte e cinco reais), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 16/07/2016 (Id. 7288282), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001395-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001395-94.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

DIMAS DOS SANTOS MARTINS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, etc. DIMAS DOS SANTOS MARTINS promove a presente ação de 

liquidação de sentença pelo procedimento comum c/c tutela provisória de 

urgência antecipada incidental de exibição de documentos em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, alegando, em síntese, que desembolsou o 

valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) referente à adesão 

à rede Telexfree e consequente aquisição de 04 (quatro) contas AD 

Central Family. Aduz que em virtude da sentença prolatada nos autos de 

ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim 

de conferir liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à 

apuração do valor devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela 

procedência com a declaração de crédito em seu favor. Com a inicial 

vieram documentos de ids. 11909196 a 11909219. Na decisão de id. 

11918736 foi determinado que a requerida exibisse toda a documentação 

referente às contas adquiridas pela parte autora, bem assim foi 

determinada a sua citação para contestar o presente feito. Devidamente 

citada (id. 16039740), a requerida se manteve silente, não apresentando 

qualquer espécie de resposta. Os autos vieram conclusos. É o 

necessário. Decido. Inicialmente, cumpre anotar que a hipótese em apreço 

é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso 

II, do art. 355, do Código de Processo Civil, pois a prova documental já é 

suficiente para a formação do meu convencimento. A empresa requerida 

apesar de devidamente citada não apresentou contestação. Dessa forma, 

incide o ônus da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Sobre o 

assunto: “Na liquidação pelo procedimento comum, o demandante indica 

expressamente em sua peça inaugural – petição inicial ou requerimento – 

quais os fatos que pretende provar como verdadeiros para chegar à 

fixação do quantum debeatur, de forma que a ausência de defesa do 

demandado, configura sua revelia e, ainda, mais importante, a geração de 

presunção de que os fatos que o demandante pretendia provar são 

verdadeiros”[1]. Outrossim, esclarece o artigo 373, do Código de Processo 

Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da 

prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor 

cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por 

ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o 

ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no 

direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, 

ao demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 
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veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a 

ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título 

executivo (sentença condenatória proferida em processo de 

conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título 

faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título 

executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo 

e exigível. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de 

conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença.[3] Volvendo os 

olhos para o caso versando, verifico que a parte autora logrou êxito em 

comprovar a liquidez do seu crédito por meio dos boletos e comprovantes 

de pagamentos juntados nos ids. 11909202 a 11909207, que evidenciam a 

relação jurídica existente entre as partes e a perda patrimonial da parte 

autora em benefício da empresa requerida, porém não no valor indicado na 

inicial, mas sim no importe de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), 

uma vez que os boletos/comprovantes de ids. 11909202 e 11909207 

estão no valor de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais). 

Portanto, tenho como devidamente constituída o quantum debeatur aqui 

pretendido, não havendo nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou restritivo do direito postulado na petição inicial, mormente porque a 

requerida deixou de alegar e/ou produzir provas que pudessem 

desconstituir o alegado crédito. Posto isso, julgo parcialmente procedente 

o pedido inicial para o fim de DECLARAR como quantum debeatur a 

importância de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), a ser corrigida 

na forma estabelecida na sentença prolatada nos autos de ação civil 

pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, qual seja, deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento do Fundo de 

Caução Retornável e dos Kis AdCentral ou AdCentral Famile, conforme o 

caso, e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação em 

29/07/2013. Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 

487, I do CPC. Condenado a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de 

Processo Civil. Após, decorrido o prazo recursal, prossiga-se o feito na 

forma de execução por quantia certa contra devedor solvente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual 

de Direito Processual Civil. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER 

JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito 

Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, 

Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante - 10ª Ed. São Paulo: RT, 2007.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004657-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA ANICEIA FIALHO SEBA (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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004657-86.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

DULCINEIA ANICEIA FIALHO SEBA EXECUTADO: ITAU SEGUROS DE AUTO 

E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Dulcinéia Aniceia Fialho Seba promove o 

presente cumprimento de sentença em desfavor de Itaú Seguros de Auto 

e Residência S/A, visando recebimento da quantia imposta r. sentença 

prolatados nos autos. Antes do trânsito em julgado a executada realizou o 

depósito da quantia de R$ 2.004,72 (id. 12258912), sendo que após o 

transito em julgado a requerente pugnou pela intimação da devedora para 

realizar o pagamento do valor remanescente. Devidamente intimada a 

executada realizou o pagamento da quantia de R$ 878,64 (id. 14783415) e 

R$ 238,24 (id. 15608932). No id. 16701560 manifestou concordância com 

os valores depositados em juízo e requereu expedição de alvará em seu 

favor. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O processo 

é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez que os 

valores depositados nos autos pela executada serviram para adimplir o 

débito sub judice. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar 

invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma 

da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem 

verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente para levantamento do valor depositado em juízo pela 

executada. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009046-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARIMON STEPHAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

IZABEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0017685A (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009046-17.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

RAQUEL MARIMON STEPHAN REQUERIDO: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos, etc. Raquel Marimon Stephan propôs 

ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

materiais e morais e, com pedido de tutela de urgência, em face da 

Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, cujo nome empresarial é 

Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG, aduzindo, em síntese, 

que foi aprovada pela instituição de ensino supracitada para cursar 

Medicina e, em razão de sua boa pontuação no ENEM, obteve 

financiamento da graduação pelo Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies). Todavia, alega que foi enganada pela Instituição Educacional 

requerida, pois, como mantenedora de Instituição de Educação Superior 

(IES), interessada em participar do processo seletivo do Fies, deveria ter 

inserido no sistema FIES, conforme Portaria Normativa nº 25/2016, do 

Ministro de Estado da Educação, o valor integral da mensalidade, porém, 

introduziu informação inverídica ao preencher dados referentes ao 

primeiro semestre de 2017, já que lançou o valor da mensalidade como 

sendo de R$ 7.163,95, mas, quando a requerente foi efetivar sua 

matrícula, soube que a Instituição arrecada de seus alunos, para o curso 

de medicina, o valor da mensalidade de R$ 9.030,00 e não a importância 

informada no SisFies. Expôs que, com base nas informações inseridas 

pela requerida no Sistema FIES, a autora confiou que contribuiria apenas 

com o valor remanescente da mensalidade de R$ 2.163,95, contudo, se 

viu obrigada a arcar com valor restante de R$ 4.140,26 reais, mesmo sem 

ter condições financeiras para tal. Atesta, ainda, que deixou de efetuar o 

pagamento das mensalidades relativas aos meses de maio e junho por 

entender que estava sendo ludibriada, razão porque a requerida a obrigou 

a firmar o Termo de Confissão de Dívida para que pudesse continuar 

estudando. Em sede de liminar a autora postulou pela concessão da tutela 

de urgência para obrigar a UNIVAG a efetuar as cobranças das 

mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente 

contratado via SisFies, bem como que a requerida fosse obstada de 

promover a cobrança do Termo de Confissão de dívida e, ainda 

promovesse a devolução, em dobro, dos valores que foram pagos a maior 

da importância de R$ 2.163,95 ao mês. No mérito, pleiteou para que a 

Requerida seja compelida a limitar a cobrança das mensalidades, 

conforme contratado e ofertado por meio do Sistema Informatizado do FIES 

(SisFies); também, a condenação da instituição de ensino a danos 

materiais (R$ 10.000,00) e danos morais (R$ 20.000,00). Juntou com a 

petição inicial documentos tais como, documentos pessoais e atos 
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constitutivos, contrato de abertura de crédito da autora junto ao fundo 

nacional de desenvolvimento de educação n. 10.2295.185.001124-4, 

assinado em 24 de março de 2017; dados do financiamento estudantil; 

requerimento de matrícula junto a requerida, contrato de prestação de 

serviços educacionais; demonstrativo da página do site do FIES a respeito 

do valor das parcelas do curso escolhido pela requerente; recibos de 

pagamentos destinados a UNIVAG; instrumento particular de novação, 

confissão de dívida e parcelamento firmado entre as partes e cópias de 

despachos em processos com demandas semelhantes. Foi determinada a 

emenda a inicial para comprovação da hipossuficiência financeira da 

autora, tendo sido acostado aos autos declaração de pobreza (ids. 

11037572 e 11262318). Na decisão de id. 11297624 foi acolhida a emenda 

a inicial e deferida a gratuidade da justiça, a inversão do ônus probatório, 

ainda como, foi deferida parcialmente o pedido de tutela de urgência para 

que a requerida efetuasse as cobranças das mensalidades e 

semestralidades conforme o ofertado via SisFies, bem como se 

abstivesse de proceder a cobrança do termo de confissão de dívida, sob 

pena de multa diária. Expedido o mandado para cumprimento da liminar, a 

requerida interpôs embargos de declaração aduzindo que a autora possui 

débitos pretéritos que a impossibilitou de renovar a matrícula, requerendo 

que fosse suprida a omissão para determinar que a autora quitasse os 

valores devidos a fim de que possibilitar a rematrícula. Designada 

audiência de conciliação, restou-se inexistosa (id. 12188888). Tendo em 

vista o caráter infringente dos embargos de declaração, foi determinada 

que a autora manifestasse nos autos acerca dos aclaratórios na qual 

aduziu que a instituição de ensino está procedendo com má-fé já que a 

postulante não possui dívidas passadas uma vez que fora negociado 

entre as partes que o financiamento com o fundo nacional de 

desenvolvimento de educação, abateria toda a dívida (id. 12773270). Em 

contestação, a requerida rebateu as alegações da autora, trazendo como 

ponto nevrálgico a alegação de que a autora deixou de juntar nos autos 

documento que comprova sua anuência quanto ao valor das 

mensalidades, inseridas corretamente no Contrato de Abertura de 

Financiamento de Crédito Estudantil firmado entre a Autora e o FIES em 

que previu que a postulante deveria pagar importância de R$ 48.897,45 

(quarenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco 

centavos), e o valor da mensalidade de R$ 8.149,58 (oito mil cento e 

quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), e não a quantia de R$ 

7.163,95 (sete mil cento e sessenta e tres reais e noventa e cinco 

centavos) que fora informado na exordial. Aduziu que a autora ingressou 

no quadro de alunos da instituição educacional requerida no ano de 2015 

e, que neste período pagou somente a primeira parcela, tendo ficado em 

débito de agosto a dezembro de 2015, quando, no ano de 2016 solicitou o 

trancamento da matrícula em anuência dos débitos. Informou que no ano 

de 2017, a postulante não possuía condições de pagar o débito (que se 

somava R$ 38.125,00), e, diante desse cenário, foi solicitado e autorizado 

pelo Departamento financeiro da Requerida que a autora fizesse o FIES - 

primeiro semestre do ano de 2017 - com a finalidade de que os débitos 

pretéritos fossem abatidos, possibilitando assim, o retorno da aluna aos 

estudos no segundo semestre de 2017. Contudo, mesmo tendo sido 

realizado o abatimento dos valores devidos pela autora, ainda assim, 

permaneceu uma despesa na qual fora firmado a confissão de dívida no 

valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que permitiu a realização da 

rematrícula. Narrou que, no momento da realização da rematrícula a autora 

possuía pleno conhecimento do valor semestral do curso de medicina (R$ 

54.180,00), e aplicando o desconto de 5% pela pontualidade, resultava na 

importância de R$ 51.471,00 e, sobre este valor abatia 5% relacionado ao 

desconto do FIES que resulta em R$ 48.897,45. Diante desse cálculo, 

resultaria a autora o pagamento remanescente de R$19.558,98 e todo 

esse esclarecimento constava na cláusula 2ª do Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Relatou ainda que, para o 

período de 2017/1, a instituição requerida informou no sistema SisFIES os 

valores praticados no curso de medicina seriam de R$48.897,45 (quarenta 

e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos). 

Rebateu o pedido de danos morais, fundamentando a inexistência de dano 

e nexo causal, além de enfrentar o pedido do autor quanto a inversão do 

ônus da prova alegando que múnus de provar é de quem alega, 

impugnando, ademais, os documentos trazidos pelo autor, pleiteando ao 

final pela improcedência dos pedidos constantes na inicial. A requerida 

formulou pedido de condenação da autora, em sede de reconvenção, a 

fim de que a postulante pague o período de 2017/2 – julho, agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro R$ 985,62 X 6 = R$ 5.913,72 

(cinco mil e novecentos e treze reais e setenta dois centavos), ainda 

como o valor firmado no Termo de Confissão de Divida (2015/2), além das 

parcelas vincendas do contrato de 2015/2. Juntou aos autos, com a 

contestação e a reconvenção, requerimento de matrícula da autora em 23 

de junho de 2015, procedimento acerca do trancamento de matrícula da 

postulante, contrato de abertura de financiamento da autora junto ao fundo 

de financiamento estudantil, planilha de valores inseridos no SISFES, 

contrato de prestação de serviço, histórico escolar, requerimento de 

matrícula da autora e portarias normativas. No id. 13099464 fora decidido 

como improcedente os embargos de declaração aventado pela requerida 

e, no impulso processual foi determinado que a autora apresentasse 

impugnação à contestação. Posteriormente foi determinada às partes 

manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, tendo a requerida 

juntado aos autos decisão da Terceira Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relacionado ao feito 

1 0 0 9 3 0 7 - 7 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ,  ( A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

1001819-45.2018.8.11.0000), em que foi dado parcial provimento ao 

recurso interposto pela requerida naqueles autos, para autorizar a 

instituição de ensino a efetuar a cobrança da mensalidade, nos moldes 

estabelecidos no Termo de Participação do Fundo de Financiamento 

Estudantil, ou eventual documento que vier a substituí-lo, descontados os 

valores obtidos pelo Aluno a título de financiamento junto ao FIES, 

informando que os elementos necessário para o deslinde da ação estão 

carreados nos autos e, a autora, manifestou nos autos pleiteando pelo 

julgamento antecipado da lide. Foi certificado que a parte autora não 

apresentou Impugnação à contestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimada, consoante id. 15748900. Intimada a requerida ao 

recolhimento das custas processuais acerca da reconvenção, ela desistiu 

da demanda. Os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 

Da lide principal Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por 

danos morais e materiais decorrente de informações inseridas pela 

instituição de ensino demandada no sistema de financiamento estudantil 

(FIES) que possibilitou a aluna/autora verificar que a simulação dos 

valores das mensalidades seriam menores das que foram contratadas 

pelas partes, acreditando a postulante, dessa forma, que se vincularia a 

informação que fora inserida no sistema de financiamento estudantil e não 

a pactuada entre as partes. Inicialmente, em que pese os argumentos da 

requerida, a matéria discutida nos autos versa sobre relação jurídica 

consumerista, tendo em vista a nítida posição, ostentada pela parte autora 

da demanda, de destinatária final dos serviços onerosamente providos 

pela requerida, devendo, portanto, ser analisada sob os princípios que 

informam e disciplinam o microssistema específico e regido pelo estatuto 

consumerista. No mérito, a questão nodal trata-se da informação prestada 

pela instituição de ensino que supostamente diverge da forma contratada 

pelas partes. Pois bem. Importante destacar que, conforme página do 

SISFIES[1], o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do 

Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação 

superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas 

na forma da Lei 10.260/2001, em que o próprio estudante solicita o 

financiamento em qualquer período do ano, de acordo com sua 

necessidade, apenas acessando o sítio do SISFIES para inscrição e ali 

lançando as informações necessárias ao financiamento. Logo, as 

informações inseridas no SISFIES são necessárias para que se concretize 

o financiamento, ou seja, são referências lançadas no sistema, capazes 

de permitir que ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior – FIES, analise a possibilidade de liberação do recurso estudantil 

ao aluno. Por outro lado, as informações inseridas pela instituição de 

ensino devem obedecer aos regramentos do FIES, pois, pelo que se nota 

da Portaria nº 01/2010 do Ministério da Educação, que dispõe sobre o 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, a adesão 

de mantenedoras de instituições de ensino não gratuitas deve ser 

regulada pelos valores de mensalidades que se adeque a disponibilidade 

orçamentária e financeira do FIES. A propósito, confira: “Do Limite 

Financeiro Art. 26 A mantenedora poderá aderir ao FIES com ou sem 

limitação do valor financeiro destinado à concessão de financiamentos 

aos estudantes. ... § 2º A concessão de financiamento ao estudante, 

independentemente da existência disponibilidade financeira na 

mantenedora e no GEDUC, ficará limitada à disponibilidade orçamentária e 

financeira do FIES”. Ainda, a mesma portaria (Portaria Normativa nº1 de 22 

de janeiro de 2010) permite que o agente operador do Fies estipule valores 

máximos e mínimos para financiamento ao estudante e para adesão das 

entidades ensino: “Art. 25. Em caso de erros ou da existência de óbices 
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operacionais por parte da Instituição de Ensino Superior (IES), da CPSA, 

do agente financeiro e dos gestores do Fies, que resulte na perda de 

prazo para validação da inscrição, contratação e aditamento do 

financiamento, como também para adesão e renovação da adesão ao 

Fies, o agente operador, após o recebimento e avaliação das justificativas 

apresentadas pela parte interessada, deverá adotar as providências 

necessárias à prorrogação dos respectivos prazos, observada a 

disponibilidade orçamentária do Fundo e a disponibilidade financeira na 

respectiva entidade mantenedora, quando for o caso. ... § 2º O agente 

operador do Fies poderá estipular valores máximos e mínimos para 

financiamento ao estudante e para adesão das entidades mantenedoras 

ao Fundo , bem como para os seus respectivos aditamentos, mediante a 

implementação de mecanismos para essa finalidade no Sistema 

Informatizado do Fies (Sisfies)”. Nessa perspectiva, a Portaria Normativa 

nº 4, de 06 de fevereiro de 2017 do MEC, limitou o valor semestral em R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, frisando que 

caberia ao estudante arcar com a eventual diferença. In verbis: “1-A) Em 

razão do disposto no § 8º do art. 7º desta Portaria, e nos termos do art. 

4º-B da Lei nº 10.260, de 2001, e art. 25, § 2º da Portaria Normativa MEC 

nº 1, de 2010, fica estabelecido o limite do valor semestral máximo em R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, cabendo ao 

estudante arcar com a eventual diferença.” Logo, uma vez que houve 

limitação no valor financiado, e, por outro lado, a autora assumiu 

obrigações contratuais com a instituição de ensino, a pretensão da autora 

não merece prosperar, senão vejamos. Em razão da natureza jurídica do 

contrato de prestação de serviços educacionais, que é bilateral e gera 

obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, o múnus da parte 

autora constitui-se em demonstrar que cumpriu com a obrigação contraída, 

isto é, a realização dos pagamentos das mensalidades, conforme 

acordado. Nesse aspecto, examinando-se detidamente os autos, 

verifica-se que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado 

entre as partes, para o semestre letivo de 01/07/2017 a 31/12/2017, prevê 

expressamente, na cláusula segunda, que a aluna pagará o valor de R$ 

54.180,00, dividido em 06 (seis) parcelas no valor de R$ 9.030,00, 

explicando ainda que tal valor corresponde a 1/6 do valor contrato. Por 

outra senda, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo 

responsabilidade objetiva, não se pode olvidar a necessidade de se 

demonstrar a efetiva falha do prestador de serviços e, in casu, a autora 

sequer apontou qualquer vício ou defeito capaz de macular a vontade das 

partes firmadas no contrato de prestação de serviços educacionais, que 

previu expressamente que o valor da mensalidade seria fixado na 

importância de R$ 9.030,00. Portanto, não pode a autora alegar 

desconhecimento do valor integral das mensalidades, que inclusive é 

mencionado no próprio site do FIES (id. 12795102, p. 02 – “valor da 

semestralidade sem desconto R$ 54.180,00”). Ademais, o pagamento da 

diferença decorre do próprio sistema do FIES, segundo a Portaria 

Normativa n. 04/2017 do MEC, acima já transcrita, valendo o registro que o 

FIES apenas dá suporte financeiro ao estudante, não substituindo sua 

obrigação assumida perante a instituição de ensino. Lado outro, no 

tocante ao “Termo de Confissão de Dívida” constante no id. 11031237, 

ficou demonstrado nos autos que a autora iniciou o curso de medicina na 

instituição requerida no ano de 2015, realizou o trancamento da matrícula 

em março de 2016 (id. 12795069) por “problemas financeiros”. Confirmou 

a parte autora que realmente realizou uma negociação com a instituição de 

ensino requerido a fim de liquidar dívida pretérita decorrente de 

mensalidades atrasadas mediante a utilização de recursos financeiros do 

FIES que seriam liberados para custear o primeiro semestre de 2017, como 

de fato assim foi procedido. Contudo, entende a parte autora que os 

valores liberados pelo FIES foram suficientes para quitar a dívida pretérita 

e que o termo de confissão foi firmado apenas para viabilizar a sua 

rematrícula (id. 12773272). Ocorre, no entanto, que nenhuma prova foi 

produzida no sentido de que o “Termo de Confissão” foi assinado em 

circunstância coercitiva, não tendo sequer indicado um vício de 

consentimento que pudesse macular o instrumento particular firmado pelas 

partes. Sobremais, mesmo intimada a parte autora para especificar as 

provas que pretendia produzir, pugnou pela prolação de sentença, ou 

seja, pelo julgamento do processo no estado em que se encontra. A 

despeito disso, os fundamentos apresentados pela parte requerida mais 

se aproximam da realidade fática e não se distanciam do narrado pela 

autora, porquanto pontua a instituição de ensino que, realmente, utilizou 

dos valores do FIES para amortizar dívida pretérita da autora referente aos 

meses de agosto a dezembro/2015, porém o valor utilizado não foi 

suficiente já que a época da liberação do recurso a dívida alcançava o 

importe de R$ 38.125,00 (R$ 7.625,00, valor da mensalidade) e o valor 

liberado foi de apenas R$ 29.338,47 (respeitando o limite máximo de R$ 

30.000,00), o que levou a renegociação do saldo remanescente. Assim, 

embora a parte autora sustente a quitação da dívida pretérita não carreou 

nada aos autos que pudesse levar a crer no seu adimplemento. Deste 

modo, firmada a confissão de dívida e não comprovado nenhuma 

irregularidade na sua confecção, tampouco o adimplemento total da dívida 

pretérita, inexistente supedâneo que justifique a suspensão da cobrança 

da dívida legalmente firmada entre as partes, a impor a revogação da 

liminar que determinou que a instituição educacional se abstivesse de 

proceder à cobrança inscrita na confissão de dívida. Desta forma, com 

tais premissas melhor sorte não socorre a autora no que diz respeito ao 

pedido de indenização pelo dano material e moral que alega ter sofrido. A 

conclusão é a de que não havendo prática de ato ilícito por parte da 

requerida que efetuou a cobrança pautada em contrato firmado entre as 

partes e Portarias Normativas, inexiste a consolidação dos elementos que 

caracterizam a responsabilidade civil e, por consequência, o dever 

reparatório. Da reconvenção Determinado o recolhimento da taxa e custas 

judiciárias atinente a reconvenção, a parte requerida/reconvinte desistiu 

da ação reconvencional. Pois bem, a despeito do pedido de desistência da 

ação, entendo tratar-se a hipótese de cancelamento da distribuição. Isso 

porque, o recolhimento prévio do preparo constitui ato processual 

necessário para o regular prosseguimento do processo (art. 290 do CPC), 

assim não tendo sido efetuado o pagamento das custas processuais, não 

há sequer como apreciar o pedido de desistência da ação. Com efeito, 

verificada a ausência de recolhimento das custas e taxas processuais, 

requisito este imprescindível à propositura da ação (arts. 320 e 321), o 

indeferimento da petição inicial reconvencional é medida que se impõe, nos 

termos do artigo 485, inciso I, do CPC. A propósito, este é o entendimento 

pacífico da jurisprudência: “1. O cancelamento, e conseqüente extinção do 

processo, nas hipóteses de não recolhimento das custas iniciais no 

momento da distribuição, antes da intimação pessoal e prévia da parte, na 

forma do artigo 267, § 1º, do CPC, a fim de que reste configurada sua 

inércia em sanar a irregularidade apontada. 2. Cediço na Primeira Seção 

que "o cancelamento da distribuição, por falta de preparo da inicial (CPC - 

Art. 257), só é possível, após o demandante ser intimado da conta." 

(ERESP 199117/RJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, Relator p/ o acórdão 

Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 04.08.2003)[2]". Do Dispositivo 

Pelo exposto, julgo improcedente os pedidos iniciais formulados na ação 

principal, revogando, desta forma a liminar anteriormente concedida. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015. 

Outrossim, julgo e declaro extinta a ação reconvencional, com fulcro no 

artigos 485, inciso I, do CPC e, determino o cancelamento da distribuição 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Condeno a autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios este fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja 

exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita. Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=inscricao [2] AgRg no 

RESP 628595/MG, Relator Ministro José Delgado, DJ de 13.09.2004.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004469-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO CASTOLDO PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0017685A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004469-93.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOAO PEDRO CASTOLDO PASSOS REQUERIDO: INSTITUICAO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos, etc. João Pedro 
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Castoldo Passos propôs ação declaratória de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos materiais e morais e, com pedido de tutela de 

urgência, em face da Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, cujo 

nome empresarial é Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG, 

aduzindo, em síntese, que foi aprovado pela instituição de ensino 

supracitada para cursar Medicina e, em razão de sua boa pontuação no 

ENEM, apesar da dificuldade de ter-se acesso ao sistema governamental, 

obteve financiamento da graduação pelo Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies). Todavia, alega que foi enganado pela Instituição 

Educacional requerida, pois ela inseriu informação inverídica no sistema 

FIES, já que lançou o valor da mensalidade como sendo de R$ 7.163,95, 

mas, quando foi efetivar sua matrícula, soube que a Instituição arrecada 

de seus alunos, para o curso de medicina, o valor da mensalidade de R$ 

9.030,00 e não a importância informada no SisFies. Expôs que com base 

nas informações inseridas pela requerida no Sistema FIES, o autor confiou 

que contribuiria apenas com o valor remanescente da mensalidade de R$ 

2.163,95, contudo, se viu obrigado pela ré a arcar com valor restante de 

R$ 5.000,00, mesmo sem ter condições financeiras para tal. Em sede de 

liminar o autor postulou pela concessão da tutela de urgência para obrigar 

a UNIVAG a efetuar as cobranças das mensalidades e semestralidades 

conforme o ofertado e efetivamente contratado via SisFies e, ainda a 

devolução, em dobro, dos valores que foram pagos a maior da importância 

de R$ 2.163,95 ao mês. No mérito, pleiteou para que a Requerida seja 

compelida a limitar a cobrança das mensalidades, conforme contratado e 

ofertado por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFies); também, a 

condenação da instituição de ensino a danos materiais (R$ 9.341,32) e 

danos morais (R$ 20.000,00). Juntou com a petição inicial documentos tais 

como requerimento de matrícula junto à requerida, recibos de pagamentos 

destinados a UNIVAG no valor de R$ 3.490,10 e R$ 5.249,69; documentos 

pessoais e atos constitutivos; contrato de abertura de crédito junto ao 

fundo nacional de desenvolvimento de educação, contrato de prestação 

de serviços educacionais entre as partes, comprovante de inscrição no 

FIES, recibo de pagamento à UNIVAG no valor de R$ 5.249,69; 

demonstrativo da página do site do FIES a respeito do valor das parcelas 

do curso escolhido pelo requerente. Em despacho inicial foi deferida a 

gratuidade da justiça, a inversão do ônus probatório, bem como, foi 

deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência para que a requerida 

efetuasse as cobranças das mensalidades e semestralidades conforme o 

ofertado via SisFies, sob pena de multa diária. Designada audiência de 

conciliação, restou-se inexistosa, tendo a parte requerida, posteriormente, 

apresentado contestação, trazendo como ponto fatídico a alegação de 

que não infringiu dispositivo legal, tendo o autor anuído com a obrigação 

de pagar encargos educacionais no valor de R$ 54.180,00 por semestre, 

além de ter sido orientado que deveria arcar com os valores inferiores 

e/ou insuficientes para cobertura dos encargos. Relatou que o autor 

obteve financiamento dos seus encargos Educacionais no valor total de 

R$ 450.000,00 e, deste valor, corresponde ao primeiro semestre a 

importância de R$ 30.000,00 já que o curso possui 12 semestres e, a 

quantia remanescente, a cada semestre, deve ser arcada pelo 

aluno/autor, conforme previsão contratual que o Requerente teve 

conhecimento. Rebateu o pedido de danos morais, fundamentando a 

inexistência de dano e nexo causal, além de enfrentar o pedido do autor 

quanto à inversão do ônus da prova alegando que múnus de provar é de 

quem alega, impugnando, ademais, os documentos trazidos pelo autor, 

pleiteando ao final pela improcedência dos pedidos constantes na inicial. 

Juntou aos autos, com a contestação, portarias normativas, explicativos 

relacionados ao fundo de financiamento ao estudante do ensino superior, 

e-mails, contrato de abertura de financiamento do autor, atestado de 

escolaridade, histórico escolar, requerimento de matrícula do autor, 

contrato de prestação de serviço, termo de ciência e responsabilidade e 

termo de ciência, concordância e compromisso. O autor impugnou a 

contestação rebatendo os argumentos trazidos pela requerida. Aportou 

aos autos decisão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, relacionado ao feito 1009307-79.2017.8.11.0002, 

(Agravo de Instrumento 1001819-45.2018.8.11.0000), em que foi dado 

parcial provimento ao recurso interposto pela requerida naqueles autos, 

para autorizar a instituição de ensino a efetuar a cobrança da 

mensalidade, nos moldes estabelecidos no Termo de Participação do 

Fundo de Financiamento Estudantil, ou eventual documento que vier a 

substituí-lo, descontados os valores obtidos pelo aluno a título de 

financiamento junto ao FIES. As partes manifestaram nos autos pleiteando 

pelo julgamento da lide, conforme provas já carreadas nos autos. Os 

autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais 

decorrente de informações inseridas pela instituição de ensino demandada 

no sistema de financiamento estudantil (FIES) que possibilitou ao 

aluno/autor verificar que a simulação dos valores das mensalidades 

seriam menores das que foram contratadas pelas partes, acreditando o 

postulante, dessa forma, que se vincularia a informação que fora inserida 

no sistema de financiamento estudantil e não a pactuada entre as partes. 

Da preliminar de incompetência absoluta Sustenta a requerida que o 

representante de entidade prestadora de serviços educacionais, no 

exercício das atividades relativas ao ensino superior, age com delegação 

do Poder Público Federal, de modo que a Justiça Federal é a competente 

para o exame das questões descritas na inicial. Pois bem, o Superior 

Tribunal de Justiça já sedimentou o assunto posicionando no sentido de 

ser competência da Justiça Estadual demandas de conhecimento em face 

de instituição de ensino superior quando não integradas pela União ou por 

suas autarquias. Para melhor elucidação transcrevo excerto do julgamento 

do Conflito de Competência n. 115966, Relator Ministro Castro Meira: 

“Assim, nos processos em que se discute matrícula em ensino superior, 

são possíveis as seguintes conclusões: A) mandado de segurança: a 

competência será federal quando a impetração voltar-se contra ato de 

dirigente de universidade pública federal ou de universidade particular; ao 

revés, a competência será estadual quando o mandamus for impetrado 

contra dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, 

componentes do sistema estadual de ensino; B) ações de conhecimento, 

cautelares ou quaisquer outras que não o mandado de segurança: a 

competência será federal quando a ação indicar no pólo passivo a União 

Federal ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, I, da Constituição da 

República); será de competência estadual, entretanto, quando o 

ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, municipal ou contra 

instituição particular de ensino” (STJ – data da publicação: DJ 28.02.2011). 

E assim restou a emenda do acordão em comento: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 115.966 - DF (2011/0033606-0) RELATOR : MINISTRO 

CASTRO MEIRA SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 

1A VARA CÍVEL DE SOBRADINHO - DF INTERES. : ANDREIA TAVARES 

PINHEIRO ADVOGADO : CLÁUDIO RIBEIRO SANTANA - DEFENSOR 

PÚBLICO INTERES. : UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - UPIS 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO 

SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. UNIVERSIDADE 

PARTICULAR. 1. A eg. Primeira Seção, no julgamento do Conflito de 

Competência n.º 35.972/SP, Relator para acórdão o Ministro Teori 

Zavascki, decidiu que o critério definidor da competência da Justiça 

Federal é ratione personae, levando-se em consideração a natureza das 

pessoas envolvidas na relação processual, sendo irrelevante, para esse 

efeito e ressalvadas as exceções mencionadas no texto constitucional, a 

natureza da controvérsia sob o ponto de vista do direito material ou do 

pedido formulado na demanda. 2. Nos processos em que envolvem o 

ensino superior, são possíveis as seguintes conclusões: a) mandado de 

segurança - a competência será federal quando a impetração voltar-se 

contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade 

particular; ao revés, a competência será estadual quando o mandamus for 

impetrado contra dirigentes de universidades públicas estaduais e 

municipais, componentes do sistema estadual de ensino; b) ações de 

conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial que não o 

mandado de segurança - a competência será federal quando a ação 

indicar no polo passivo a União Federal ou quaisquer de suas autarquias 

(art. 109, I, da Constituição da República); será de competência estadual, 

entretanto, quando o ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, 

municipal ou contra instituição particular de ensino. 3. Em sede de ação 

ordinária, pretende a autora a declaração de nulidade do ato da União 

Pioneira de Integração Social-UPIS, instituição particular de ensino 

superior, que cancelou a sua matrícula no curso de Secretariado 

Executivo. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo 

Estadual suscitado.” Sem sombras de dúvidas que este juízo é o 

competente para a análise do presente feito, pois o autor não discute o 

contrato de financiamento estudantil muito menos qualquer 

responsabilidade da União ou de suas autarquias, mas questiona a 

obrigação da instituição de ensino de vincular a arrecadação da 

mensalidade da faculdade de medicina ao que fora ofertado por meio do 

sistema do FIES, além de indenização pelos prejuízos decorrentes dessas 

informações que foram vinculadas sem veracidade no sistema. Logo, não 
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há competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente 

ação, razão pela rejeito a preliminar de incompetência deste juízo. Do 

mérito No mérito, a questão nodal trata-se da informação prestada pela 

instituição de ensino que supostamente divergiria da forma contratada 

pelas partes. Pois bem. Importante destacar que, conforme página do 

SISFIES[1], o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do 

Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação 

superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas 

na forma da Lei 10.260/2001, em que o próprio estudante solicita o 

financiamento em qualquer período do ano, de acordo com sua 

necessidade, apenas acessando o sítio do SISFIES para inscrição e ali 

lançando as informações necessárias ao financiamento. Logo, as 

informações inseridas no SISFIES são necessárias para que se concretize 

o financiamento, ou seja, são referências lançadas no sistema, capazes 

de permitir que o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

– FIES análise a possibilidade de liberação do recurso estudantil ao aluno. 

Por outro lado, as informações inseridas pela instituição de ensino devem 

obedecer aos regramentos do FIES, pois, pelo que se nota da Portaria nº 

01/2010 do Ministério da Educação, que dispõe sobre o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, a adesão de 

mantenedoras de instituições de ensino não gratuitas deve ser regulada 

pelos valores de mensalidades que se adeque a disponibilidade 

orçamentária e financeira do FIES. A propósito, confira: “Do Limite 

Financeiro Art. 26 A mantenedora poderá aderir ao FIES com ou sem 

limitação do valor financeiro destinado à concessão de financiamentos 

aos estudantes. ... § 2º A concessão de financiamento ao estudante, 

independentemente da existência disponibilidade financeira na 

mantenedora e no GEDUC, ficará limitada à disponibilidade orçamentária e 

financeira do FIES”. Ainda, a mesma portaria (Portaria Normativa nº1 de 22 

de janeiro de 2010) permite que o agente operador do Fies estipule valores 

máximos e mínimos para financiamento ao estudante e para adesão das 

entidades de ensino: “Art. 25. Em caso de erros ou da existência de 

óbices operacionais por parte da Instituição de Ensino Superior (IES), da 

CPSA, do agente financeiro e dos gestores do Fies, que resulte na perda 

de prazo para validação da inscrição, contratação e aditamento do 

financiamento, como também para adesão e renovação da adesão ao 

Fies, o agente operador, após o recebimento e avaliação das justificativas 

apresentadas pela parte interessada, deverá adotar as providências 

necessárias à prorrogação dos respectivos prazos, observada a 

disponibilidade orçamentária do Fundo e a disponibilidade financeira na 

respectiva entidade mantenedora, quando for o caso. ... § 2º O agente 

operador do Fies poderá estipular valores máximos e mínimos para 

financiamento ao estudante e para adesão das entidades mantenedoras 

ao Fundo , bem como para os seus respectivos aditamentos, mediante a 

implementação de mecanismos para essa finalidade no Sistema 

Informatizado do Fies (Sisfies)”. Nessa perspectiva, a Portaria Normativa 

nº 4, de 06 de fevereiro de 2017 do MEC, limitou o valor semestral em R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, frisando que 

caberia ao estudante arcar com a eventual diferença. In verbis: “1-A) Em 

razão do disposto no § 8º do art. 7º desta Portaria, e nos termos do art. 

4º-B da Lei nº 10.260, de 2001, e art. 25, § 2º da Portaria Normativa MEC 

nº 1, de 2010, fica estabelecido o limite do valor semestral máximo em R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, cabendo ao 

estudante arcar com a eventual diferença.” Logo, uma vez que houve 

limitação no valor financiado, e, por outro lado, o autor assumiu obrigações 

contratuais com a instituição de ensino, a pretensão do autor não merece 

prosperar, senão vejamos. Em razão da natureza jurídica do contrato de 

prestação de serviços educacionais, que é bilateral e gera obrigações a 

serem cumpridas por ambas as partes, o múnus da parte autora 

constitui-se em demonstrar que cumpriu com a obrigação contraída, isto é, 

a realização dos pagamentos das mensalidades, conforme acordado. 

Nesse aspecto, examinando-se detidamente os autos, verifica-se que o 

contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, 

para o semestre letivo de 01/01/2017 a 30/06/2017, prevê expressamente, 

na cláusula segunda, que o aluno pagará o valor de R$ 54.180,00, dividido 

em 06 (seis) parcelas no valor de R$ 9.030,00, explicando ainda que, tal 

valor corresponde a 1/6 do valor contrato. Como se não bastasse, por 

meio dos documentos de ID 9430117 e 9430148 (termo de ciência e 

responsabilidade e termo de ciência concordância e compromisso, 

respectivamente) verifica-se que o autor tinha conhecimento prévio da 

limitação do financiamento pelo FIES e da obrigatoriedade de cumprir com o 

pagamento da diferença das mensalidades. Por outra senda, ainda que se 

trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva, não 

se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a efetiva falha do 

prestador de serviços e, in casu, o autor sequer apontou qualquer vício ou 

defeito capaz de macular a vontade das partes firmadas no contrato de 

prestação de serviços educacionais que previu expressamente que o 

valor da mensalidade seria fixo na importância de R$ 9.030,00, o qual foi 

formalizado antes mesmo da obtenção do financiamento perante o FIES. 

Portanto, não pode o autor alegar desconhecimento do valor integral das 

mensalidades, que inclusive é mencionado no próprio site do FIES (id. 

8121534, p. 02 – “valor da semestralidade sem desconto R$ 54.180,00”), 

tampouco que não tinha conhecimento da necessidade de pagamento da 

diferença da parcela. Ademais, o pagamento da diferença decorre do 

próprio sistema do FIES, segundo a Portaria Normativa n. 04/2017 do MEC, 

acima já transcrita, valendo o registro que o FIES apenas dá suporte 

financeiro ao estudante, não substituindo sua obrigação assumida perante 

a instituição de ensino. Desta forma, com tais premissas melhor sorte não 

socorre o autor no que diz respeito ao pedido de indenização pelo dano 

material e moral que alega ter sofrido. A conclusão é a de que não 

havendo prática de ato ilícito por parte da requerida que efetuou a 

cobrança pautada em contrato firmado entre as partes e Portarias 

Normativas, inexiste a consolidação dos elementos que caracterizam a 

responsabilidade civil e, por consequência, o dever reparatório. Pelo 

exposto, julgo improcedente os pedidos iniciais, revogando, desta forma a 

liminar anteriormente concedida. Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC/2015. Condeno o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios este 

fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa 

pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita. 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] http://sisfiesportal.mec.gov.br/?

pagina=inscricao

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006106-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NUNES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006106-79.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

WALTER NUNES DE LIMA RÉU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Walter Nunes de 

Lima em desfavor de Banco Bradescard S/A. Após o trânsito em julgado 

do r. acórdão, a parte autora requereu o pagamento, tendo a requerida 

comparecido aos autos e realizado o depósito da quantia de R$ 14.361,58 

(quatorze mil trezentos e sessenta um reais e cinquenta e oito centavos) 

no id. 16598143, relativo à condenação. No id. 16642699 a autora 

informou que concorda com os valores depositados nos autos, 

requerendo, assim, a expedição de alvará em seu benefício. Após 

vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. 

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados nos autos conforme id. 16598143 serviram 

para adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro extinta a obrigação 

de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, 

na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e 

sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente, conforme pugnado no id. 16642699 Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000379-42.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LUAN LUIS GODINHO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000379-42.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

LUAN LUIS GODINHO RAMOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação de danos 

morais proposta por Luan Luís Godinho Ramos, em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, todos devidamente qualificados 

nos autos. No Id. 13359513 foi proferida sentença que julgou parcialmente 

procedente os pedidos iniciais sendo que em seguida as partes 

informaram a celebração de acordo extrajudicial no Id. 16482032, o qual 

foi devidamente cumprido pela parte requerida, conforme se observa nos 

ids. 16554158 e 16702875. É o relatório. Decido. Pois bem, à vista de que 

as partes transacionaram, estando as mesmas devidamente 

representadas, possuindo seus procuradores poderes para transigir, a 

homologação do acordo e a consequente extinção do processo é medida 

que se impõe. Deste modo, considerando que o acordo firmado entre as 

partes visa justamente resolver a lide por completo, a homologação judicial 

é plenamente possível, não havendo aqui de se falar em ofensa ao art. 

494, do Código de Processo Civil. Ao contrário, fazendo-se uma análise 

teleológica do novo texto do inciso III, alínea “a” do art. 487, do Código de 

Processo Civil, não se tem reapreciação do pedido formulado na petição 

inicial. Tal entendimento já era esposado pelos nossos egrégios Tribunais 

muito antes da reforma processual, conforme se verifica da jurisprudência 

do nosso egrégio Tribunal de Justiça, abaixo colacionada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TRANSAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS 

SENTENÇA - APRECIAÇÃO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE - RECURSO 

PROVIDO. As partes têm o direito, a qualquer tempo e grau de jurisdição, 

de se comporem amigavelmente, cuja transação deve ser homologada 

pelo magistrado de primeiro grau.[1] Posicionamento idêntico a esse é visto 

no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. NULIDADE PROCESSUAL. 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORA PÚBLICA. 

INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. 

INADIMPLEMENTO. A possibilidade de as partes transigirem não finda com 

a prolação da sentença no feito, sendo àquelas facultado requererem a 

homologação de acordo a qualquer tempo, mesmo após ser julgado o 

processo. Assim, inexistindo prejuízos às partes, afasta-se a alegada 

nulidade, tendo em vista os princípios da celeridade e da economia 

processual.(...) Apelo desprovido[2]. Posto isso, homologo o acordo de Id. 

16482032 para que surtam os seus legais efeitos em relação a este feito e 

por consequência declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes 

autos, em virtude da satisfação da obrigação (Id. 16554158 e 16702875) 

nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários na forma convencionada. Transitada em julgada arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Numero: 30308, Ano: 

2003 Magistrado: Des. Benedito Pereira do Nascimento, TJ/MT. [2] 

Apelação Cível Nº 70013961222, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 15/03/2006.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000947-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO RAMOS DE CAMPOS (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000947-92.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ALBERTO RAMOS DE CAMPOS EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Alberto Ramos De 

Campos 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 a exequente pugnou pela executada realizou o 

depósito da quantia de R$ 2.601,78 (id. 14094254), sendo que após o 

transito em julgado a requerente pugnou pela intimação da devedora para 

realizar o pagamento do valor remanescente. Devidamente intimada a 

executada realizou o pagamento da quantia de R$ 966,36 (id. 16683070). 

No id. 16703653 manifestou concordância com os valores depositados em 

juízo e requereu expedição de alvará em seu favor. Após, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da 

satisfação do crédito, uma vez que os valores depositados nos autos pela 

executada serviram para adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro 

extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo 

extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do 

CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará 

em favor da parte exequente para levantamento do valor depositado em 

juízo pela executada. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Às providências necessárias. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007311-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DA SILVA MATEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANDRADE ARAGAO OAB - AM7729 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007311-46.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ROSIVALDO DA SILVA MATEUS EXECUTADO: BENCHIMOL IRMAO & CIA 

LTDA Vistos, etc. Rosilvaldo da Silva Mateus promove o presente 

cumprimento de sentença em desfavor de Benchimol Irmão & Cia Ltda., 

visando recebimento da quantia imposta r. sentença prolatados nos autos. 

Após o trânsito em julgado a exequente pugnou pela intimada da 

executada para realizar o pagamento do débito. Devidamente intimada a 

executada realizou o pagamento da quantia de R$ 7.362,82 (id. 

16616284). Em seguida no id. 16714880 o exequente manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo e requereu expedição de 

alvará em seu favor. 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 nos autos pela executada 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 depositado em juízo pela 

executada. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003457-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR STANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003457-78.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLAUDEMIR STANTE RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro DPVAT promovida por Claudemir Stante 

em desfavor de Banco Bradesco Seguros S/A. Após a prolação da 

sentença a requerida compareceu nos autos e realizou o depósito da 

quantia de R$ 3.648,17 (id. 16568568), relativo a condenação. Em seguida 

a parte autora manifestou concordância com o valor depositado em juízo 

pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em seu favor (Id. 

16731334). Após vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta na sentença, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa no Id. 

16568568. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

dos valores consignados em juízo pela executada. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004214-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS RENASCER EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CAROLINA PESSATTI OAB - MT20706/O (ADVOGADO(A))

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004214-38.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CARNES BOI BRANCO LTDA EXECUTADO: COMERCIO VAREJISTA DE 

ALIMENTOS RENASCER EIRELI - ME Vistos. Trata-se de ação de execução 

de título extrajudicial promovido por Carnes Boi Branco Ltda. em desfavor 

de Comércio Varejista de Alimentos Renascer Eireli - ME, todos 

devidamente qualificados nos autos. As partes celebraram acordo, 

requerendo a sua homologação com a consequente suspensão do feito 

(id. 14435141). No id. 14556117 a exequente requereu a expedição de 

alvará em seu favor visando o levantamento dos valores penhorados nos 

ids. 14400699 e 11696463. Na decisão de id. 14724554 foi determinado a 

parte executada que manifestasse a respeito do pedido de levantamento 

de valores em favor da exequente, valendo o seu silêncio como 

concordância tácita quanto ao referido pedido. Devidamente intimada a 

executada nada manifestou, conforme se observa do teor da certidão de 

id. 16627994. Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

relatório. Decido. Analisando o acordo celebrado pelas partes, vislumbro 

que os requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos 

encontram-se presentes, uma vez que assinados pelas partes. Assim, 

HOMOLOGO o acordo formulado de id. 14435141para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (27/03/2019), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da exequente para levantamento dos valores penhorados nos 

ids. 14400699 e 14724281. Transcorrido o prazo convencionado, venha à 

parte exequente manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do 

acordo, valendo seu silêncio como concordância tácita ao adimplemento 

da dívida. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430656 Nr: 1250-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que recolha as custas da diligência do 

oficial de justiça, para posterior expedição do competente mandado de 

citação determinado no despacho de fl. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333917 Nr: 2476-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIDIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, instituto financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:SP 103.587

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar acerca do comprovante de 

depósito efetuado pela parte Requerida às fls. 114/115, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402983 Nr: 12914-88.2015.811.0002

 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: ELIOTÉRIO CUSTODIO DA SILVA, LEANDRA MACIEL 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RUFINO NETO, ROBERTO CARLOS 

FELICIANO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.068, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CORBELINO 

- OAB:MT 9.898/MT

 Vistos.

À vista da não citação do requerido Manoel Rufino Neto, intime-se o autor 

para manifestar-se acerca das fls. 67. Prazo: 10 (dez) dias.

Ademais, verifica-se que a contestação apresentada pelo requerido 

Roberto Carlos Feliciano de Sá, encontra-se desacompanhada de 

procuração, assim sendo intime-se o requerido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que este regularize a sua representação processual.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 374197 Nr: 22464-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WORK PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PLASTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASMUNDI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA KATARINE ROCHA DE 

SOUZA - OAB:OAB/SP284566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:3.541-B

 Diante do exposto, julgo procedente a presente exceção de 

incompetência, de modo a determinar a remessa dos autos n° 

2731-92.2014.811.0002 (Código 334156) a uma das Varas de Barueri – 
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SP. Julgo, portanto, extinto o processo, 487, I, do Código de Processo Civil. 

Aguarde-se decurso de prazo para eventual recurso.Após, na ausência 

de recurso, certifique-se e traslade-se cópia deste decisum para os autos 

em apenso, arquivando-os posteriormente.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 424717 Nr: 24463-95.2015.811.0002

 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: ALDA PIETSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO C. M. SENNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Augusto de Almeida - 

OAB:22035/O MT, ROBERTA VIEIRA MOREIRA - OAB:OABMT16088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida no 

processo principal (cód. 424717), assim como, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a medida cautelar (cód. 422436), extinguindo ambos os 

feitos com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para a 

fim de condenar o requerido ao pagamento do valor de R$18.000,00 

(dezoito mil reais), corrigidos desde a citação do requerido referente à 

quitação do financiamento do veículo e CONDENO o réu na importância de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de DANOS MORAIS, cujos valores 

deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, 

pelo índice INPC/IBGE, conforme Súmula 362 do STJ, aplicando-se juros de 

mora de 1% a.m., contados da data do evento danoso (Súmula 54, 

STJ).Condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em R$1.000,00 (mil reais), e faço em observância ao disposto no 

artigo 20, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito 

em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411773 Nr: 17643-60.2015.811.0002

 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: ODNEI SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOPOLDO MARIO NIGRO, JURANDIR 

SPINELLI, JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11670-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7263/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que, até o presente momento, ainda não restou 

esclarecido o ponto controvertido da presente ação, qual seja o autor ser 

o único herdeiro, para a adequada solução da lide, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de janeiro de 2019, às 14h30min.

Como testemunha do juízo, deverá ser intimada pessoalmente a adquirente 

do imóvel em questão, Sra. DEIZE MARIA DA SILVA, cujos dados constam 

no contrato de compromisso de compra e venda de fls. 22.

Caso queiram produzir prova testemunhal, as partes deverão apresentar o 

rol de testemunhas com prazo de 10 (dez) dias antecedentes à audiência 

designada e com observância da regra processual (CPC – art. 407), sob 

pena de indeferimento.

Intimem-se oportunamente as partes, seus procuradores e as 

testemunhas que eventualmente vierem a ser arroladas tempestivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342117 Nr: 9620-62.2014.811.0002

 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: MANOEL ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIL GONÇALVES DA COSTA, W.B.R. 

LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B, WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - OAB:7061

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para 

manifestarem sobre a utilização da prova pericial realizada no processo 

(nº 24562-07.2011.811.0002 – código 280636) como prova emprestada, 

tendo a parte autora concordado com a utilização da prova às fls. 217, 

parte requerida quedou inerte, sem qualquer manifestação (certidão de fls. 

227).

Sendo assim, determino que translada-se cópia da prova pericial realizada 

naquele autos, (código 280636), para os presentes autos. Com a juntada 

do laudo, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo 

apresentado, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 88483 Nr: 10128-23.2005.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORO AGRO INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:OAB/MT-5367, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7074 - MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1813-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY ELTON 

VASCONCELLOS OLIVEIRA - OAB:187700

 Vistos, etc.

Em análise dos autos, verifica-se que a parte executada requer a 

reconsideração da decisão que entendeu ser intempestivo a petição de 

objeção a penhora (fls. 515), contudo tal pretensão não merece 

prosperar.

Em que pese parte executada afirmar que a petição de objeção a penhora 

foi enviada via correio no dia 22 de Junho de 2016, e recebida pelo fórum 

de Várzea Grande na data de 04 de Junho de 2016, conforme comprova a 

nota fiscal emitida pelos correios e AR ora anexado, da análise da 

documentação encartada aos autos têm-se que estes não são suficientes 

para a comprovação de todos os fatos alegados pela executada, e 

consequente alteração da decisão proferida.

Pelo contrário, a decisão proferida pelo magistrado que me antecedeu ao 

feito, deve ser mantida, uma vez que, a data do protocolo da peça é 

intempestiva, sendo esta protocolado no dia 01/07/0/2016 13:21:38 

A546826 (FLS. 466), bem como, foi certificado o decurso de prazo para 

recurso da decisão de fls. 506, conforme certidão às fls. 509.

Ademais, via de regra, o requerimento formulado pela parte autora não 

aventaria o deferimento do pedido de reconsideração/modificação da 

decisão em questão, sendo o agravo de instrumento o recurso admissível, 

em regra, contra decisões interlocutórias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445429 Nr: 9615-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARIAS CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma 

vez que, a decisão de fls. 73, encontra-se totalmente equivocada ao 

andamento do presente feito, pelo que a torno revogada a decisão. 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução é promovida 

em desfavor do executado FARIAS CONSTRUÇÃO CIVIL E 

CONSULTORIA, conforme depreende-se dos autos o executado não foi 

encontrado para citação.Pois bem. É sabido que a penhora online é um 

direito do credor, inclusive sem que a parte credora comprove o 
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esgotamento de todas as diligências necessárias para a satisfação do 

seu crédito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de 

Justiça.Porém, no caso concreto, não houve a citação válida do 

executado.Destarte, não havendo citação válida na presente execução, 

não poderá ser realizado tal ato processual, pela ausência de 

angularização da relação processual.Diante de todo o exposto, indefiro o 

pedido de consulta bacenjud, por não haver nos autos angularização 

processual.Assim, dando seguimento ao feito, verifica-se que foram 

realizadas diversas tentativas de citação da empresa requerida. Contudo, 

as tentativas restaram frustradas conforme depreende-se às fls. 55/63. 

Em assim sendo, determino a renovação da citação da empresa requerida 

na pessoa de seu sócio, Sr. Ivan Sebastião da Silva. Expeça-se carta de 

intimação pessoal, nos endereços informados às fls. 67, devendo a 

secretaria proceder com as devidas alterações, bem como determino que 

seja expedido a citação da empresa executada no mesmo 

endereço.Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452437 Nr: 12983-86.2016.811.0002

 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: ERENITA OLIVEIRA SANTOS, LUCIANE OLIVIERA DE 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARQUES DE MOURA, SEBASTIÃO 

MORAIS DE MOURA, VERA LUCIA LIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

UNIVAG - OAB:MT 4.062, PAULO FERNANDO SCHENEIDER - 

OAB:OAB/MT 8117, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14.548

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão de fls. 54, encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada a decisão.

 Consta às fls. 38 petição em que a parte autora informa o óbito de JOSE 

MARQUES DE MOURA, requerendo a alteração do polo passivo para a 

inclusão de seus HERDEIROS. DEFIRO o pedido de habilitação dos 

herdeiros de JOSE MARQUES DE MOURA, devendo a secretaria proceder 

com as devidas alterações.

De outro norte, requereu a citação por edital do segundo requerido 

Sebastião Moraes de Moura.

Ocorre que, a citação por edital só tem cabimento depois de esgotados os 

meios de localização da parte ré (CPC, art. 256, § 3º), o que não restou 

demonstrado nos autos.

Desta forma, expedi ofício eletrônico à Receita Federal, via sistema 

INFOJUD, obtendo nesta oportunidade o endereço atualizado do requerido, 

conforme extrato a seguir juntado.

Portanto, indefiro o pedido de citação via edital, determinando a citação do 

requerido Sebastião Moraes de Moura nos endereços ora obtido.

 No mais, expeça-se mandado de citação dos herdeiros, nos endereços 

informados na petição de fls. 38.

 Citem-se/intimem-se os requeridos, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 28 de janeiro de 2019, às 09h00, 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).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 87195 Nr: 9003-20.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: B.M.P. e outro rep. Por sua mãe ÍRIS MENDES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIEGERT & WIEGERT LTDA, IRB - INSTITUTO 

DE RESSEGURO DO BRASIL S/A, CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT, YONY SOLEY MOLIN - OAB:OAB//MT 9242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670/MT, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333

 Vistos, etc.

 Postergo análise de petitório de fls. 514.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, e adequar a petição nos 

termos do art. 524, do NCPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 285108 Nr: 4160-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEITIANI CARLA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA, NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO GOMES AMADO - 

OAB:MT 11.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDENIR PINHO 

CALAZANS - OAB:OAB/SP 221.164, Italo Gustavo de Almeida Leite - 

OAB:7.413, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:72973/SP

 Vistos. Trata-se de Execução de Tutela Antecipada proposta por Keitiani 

Carla de Campos em desfavor de Viação Motta Ltda e Nobre Seguradora 

do Brasil S/A.(..)É breve o relato.Fundamento e decido.DO PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA DA EXECUTADA NOBRE SEGURADORAIndefiro, por 

ora, o pedido de justiça gratuita pleiteada pela executada, uma vez que, a 

parte executada não comprovou a necessidade do benefício.DO PEDIDO 

DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 18, “A”, 

DA LEI Nº 6.024/1974. A parte executada NOBRE SEGURADORA requer a 

suspensão da presente execução, conforme previsão do artigo 18 da Lei 

6.024/746.Nesse sentido, caminha a jurisprudência:)Sendo assim, defiro o 

pedido de suspensão da fase de cumprimento de sentença, relativa à 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, enquanto durar a liquidação 

extrajudicial.DO PEDIDO DE INCLUSÃO DA UNIÃO INDEFIRO a inclusão da 

União no polo como assistente, bem como a remessa dos autos à Justiça 

Federal, uma vez que o fato de a denunciada estar em liquidação 

extrajudicial não importa em interesse da União no presente feito.Assim 

sendo, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

e requerer o que entender de direito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 291701 Nr: 11435-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON JOSÉ PEREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIPOTECÁRIA UNIBANCO 

RODOBENS, SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E IMOBILÁRIA-VÁRZEA 

GRANDE-SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP

 Vistos.

 Postergo análise do petitório de fls. 377/379.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, e adequar a petição nos 

termos do art. 524, do NCPC.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 87079 Nr: 8769-38.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROTORNO TORNEARIA LTDA ME, 

LAURDEMIRO RODRIGUES SILVA, CIRENE MARIA MENDES RODRIGUES 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Barcelos - 

OAB:7597-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Postergo análise do petitório de fls. 177/179.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, e adequar a petição nos 

termos do art. 524, do NCPC.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525756 Nr: 1854-16.2018.811.0002

 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: GENIFER KAISER, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PESSATTI - 

OAB:OAB/MT 20.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549

 INTIMAÇÃO da Autora para juntar aos autos a cópia da CTPS e outras 

informações requeridas pelo Administrador Judicial às fls. 26/28, no prazo 

de 5 (cinco )dias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010313-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA DAS NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RIBEIRO DO COUTO OAB - MT19271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 

por Edson Rocha das Neves em face da autoridade apontada como 

coatora a Prefeita Municipal de Várzea Grande - MT e Secretário de 

Administração do Município de Várzea Grande. Pretende a parte 

Impetrante que seja efetuada a progressão funcional/enquadramento para 

Classe D - Nível 06, ou que seja efetuada a análise e deferimento do 

pedido contido no Requerimento Administrativo protocolado. Pois bem. 

Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, cabe ao 

impetrante demonstrar o preenchimento dos requisitos atinentes à medida 

cautelar, bem como aqueles especialmente dispostos na Lei 12.016/2009. 

Nos termos do artigo 7º, III, da lei que regulamenta o Mandado de 

Segurança, o juiz determinará a suspensão do ato impugnado desde que 

atendidos dois requisitos, quais sejam: i) a existência de fundamento 

relevante e ii) que do ato impugnado resulte a ineficácia da medida. Ocorre 

que, neste momento processual, inviável se vislumbrar a plausibilidade das 

razões da parte Impetrante, considerando, sobretudo, a impossibilidade de 

concessão da liminar pleiteada, em razão de expressa vedação contida na 

Lei nº 9.494, de 10/09/1997, que proíbe o deferimento de medida que 

implique em "reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza". No caso dos presentes autos, entendo que seja um 

pouco temerário reconhecer a presença do periculum in mora em favor da 

parte Impetrante, já que caso a segurança venha a ser denegada, o erário 

público pode sofrer danos irreversíveis, eis que os vencimentos 

eventualmente pagos ao servidor, em razão de sua natureza alimentar, 

são irrepetíveis. Por outro lado, a providência requerida em sede de liminar 

esgota o objeto da ação, o que encontra óbice na legislação, óbice este 

que no caso concreto não merecer ser transposto por não haver 

justificativa razoável nesse sentido, pois nenhuma lesão grave poderá 

sofrer a parte Impetrante caso tenha de aguardar o julgamento final de lide 

- o que não aconteceria, por exemplo, se a liminar versasse sobre 

questões de saúde. Portanto, a priori, a medida liminar requerida implica em 

óbice legal, podendo ser concedida apenas por meio de sentença de 

mérito, com cognição plena e exauriente. No tocante a demora na análise 

do requerimento administrativo junto ao Município de Várzea Grande, estão 

presentes os requisitos à concessão parcial da medida liminar, para que a 

autoridade responda ao pleito de progressão funcional de forma definitiva. 

No caso concreto, a omissão da Administração já se estende há tempos, 

valendo ressaltar que a parte Impetrante protocolou o requerimento 

administrativo, sendo que até o presente momento não obteve resposta, 

em evidente afronta à eficiência e à duração razoável do processo. 

Presente, portanto, o fundamento relevante, o perigo na demora reside no 

prejuízo diário que vem sofrendo a parte Impetrante com a omissão estatal. 

Assim, defiro parcialmente a medida liminar pleiteada para determinar que 

a Autoridade Impetrada responda definitivamente ao requerimento 

administrativo no prazo de dez dias da presente decisão. Intime-se a 

autoridade impetrada desta decisão. Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora, com a presente decisão, a segunda via da inicial, bem como 

fotocópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações que julgar necessárias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009). 

Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da 

presente ação e, querendo ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/2009). Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista 

ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, dentro do 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou sem o parecer do Ministério 

Público, voltem os autos conclusos para sentença (art. 12 da Lei 

12.016/2009). Servirá a presente como mandado e ofício, devendo ser 

cumprida pela própria Impetrante, juntando aos autos cópia do protocolo 

junto ao órgão responsável no prazo de 48 horas. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 254493 Nr: 12867-90.2010.811.0002

 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: MIGUELINA CLEMENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANO BRUNO PAULO 

FONTES OLIVEIRA - OAB:7238, TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Indefiro pedido de habilitação dos herdeiros (fls. 339-354). Reitere-se a 

intimação determinada à fl. 337. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 553734 Nr: 16780-02.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA AMAZONIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - 

OAB:15641, RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:24.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Aguarde-se a formalização da penhora no processo de execução fiscal 

nº 69-54.1997.811.0002 (código 21052), apensos a estes.

 Outrossim, retifique-se a parte embargada para fazer constar Fazenda 

Pública Estadual de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 553732 Nr: 16778-32.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA AMAZONIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHA CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15641, RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:24.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Aguarde-se a formalização da penhora no processo de execução fiscal 

nº 2002/17 (código 28448), apensos a estes.

 Outrossim, retifique-se a parte embargada para fazer constar Fazenda 

Pública Estadual de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 553733 Nr: 16779-17.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA AMAZONIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHA CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15641, RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:24.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Aguarde-se a formalização da penhora no processo de execução fiscal 

nº 2003/17 (código 54953), apensos a estes.

 Outrossim, retifique-se a parte embargada para fazer constar Fazenda 

Pública Estadual de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 75118 Nr: 7629-03.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BORGES, DANIELA NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA NODARI - 

OAB:7307/MT, DANIELA NODARI BORGES - OAB:7307MT, Regis 

Fernando Niederauer da Silveira - OAB:3756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Diante 

do depósito de valores, aliada a manifestação da parte Exequente, reputo 

cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento do saldo 

remanescente em favor da parte Executada na conta corrente indicada à 

fl. 214. Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 273091 Nr: 15457-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON APARECIDO DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Diante 

do depósito de valores, aliada a manifestação da parte Exequente, reputo 

cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos valores em 

favor da parte Exequente na conta corrente indicada à fl. 198. 

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 270055 Nr: 10632-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA LUCIA MENEZES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDEBERGUE JOAQUIM - 

OAB:13812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução foi plenamente alcançado, 

visto que a parte exequente recebeu os valores pleiteados. Diante disso, 

reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos valores em 

favor da parte Exequente na conta corrente indicada à fl. 145. 

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 4903 Nr: 1073-92.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDBEBL, OM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:108072/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Salete Chiodelli - 

OAB:6887, DEBORA CHIODELLI - OAB:6886

 Vistos,

A parte exequente reiterou 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. Diante disso, defiro o pedido de 

Bacen Jud, com fundamento na decisão anteriormente proferida, para 

ordenar que se oficie ao Banco Central do Brasil, via sistema Bacen Jud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante indicado, 

eventualmente encontrados em contas bancárias pertencentes à 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 arquivamento provisório, com baixa no relatório 

estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003218-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARDELINO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, JARDELINO BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Benefício Assistencial c/c Pedido de Antecipação 

de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars”, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação 

do benefício previdenciário, por ser inválido para o trabalho, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. Relatou ser portador de 

“perda de audição bilateral neuro-sensorial CID 10 H90.3 e perda de 

audição devida a transtorno de condução CID 10 H90.2” e, por conta 

disso, não reunir condições de trabalhar e, consequentemente, de prover 

o próprio sustento ou de tê-lo provido pela família. Por tais motivos, 

pleiteou a antecipação de tutela, a fim de que o benefício fosse implantado, 

com a condenação do réu ao pagamento dos valores em atraso, 

acrescidos de juros e correção monetária. O pedido veio instruído com 

diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida. Em 

contestação, o réu argumentou que o autor não preencheu os requisitos 

necessários à concessão do benefício, de modo que não faz jus ao 

amparo social almejado. A perícia médica foi realizada e o laudo médico 

aportou aos autos no Id. 9101382, bem como o estudo social (Id. 

12507636). Instados a se manifestarem sobre os laudos, o autor reiterou 

os termos da inicial, inclusive a antecipação de tutela. O réu não se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 432 de 458



pronunciou, apesar de intimado (Id. 13554358). É a síntese do necessário. 

Decido. Extrai-se da inicial, que o autor pleiteia a implantação do benefício 

assistencial ao idoso/deficiente, sob a argumentação de ser 

economicamente miserável e enferma, não reunindo, assim, condições de 

prover o próprio sustento. De acordo com o art. 20, da Lei 8.742/93, “O 

benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família.”. Consideram-se idosas 

as pessoas com idade superior a 65 anos e deficientes aqueles que 

possuem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas, 

conforme prevê o § 2º do referido artigo. O § 3º, por sua vez, considera 

como incapazes de promover o próprio sustento as pessoas cuja renda 

mensal per capita da família seja inferior a ¼ do salário-mínimo. Conclui-se, 

portanto, que para a concessão do benefício de amparo social é 

necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: possuir renda per 

capita familiar inferior a ¼ o salário mínimo, em qualquer caso e, ainda, aos 

idosos, a idade de 65 anos e aos incapazes a comprovação da 

incapacidade alegada. No que tange à incapacidade do autor, o Sr. Perito 

Judicial foi objetivo ao concluir que: “com base nos elementos e fatos 

expostos, concluiu-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não 

apresenta limitação para a vida independente” (Id. 9101382). Em 

discussão afirmou que: “Periciando com o diagnóstico de sequela de 

ferimento cortocontuso na mão direita há vários anos, associado a perda 

auditiva bilateral, estando em acompanhamento médico e em uso de 

medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico pericial e complementar que o incapacite para a atividade laboral.” 

(Id. 9101382 - destaquei). Como se vê, durante o exame médico o autor 

não logrou êxito na comprovação da alegada incapacidade que lhe permita 

ser amparado pela Previdência Social. De igual modo, o estudo social 

realizado demonstrou que a renda per capta da família supera o 

equivalente a ¼ (um quarto) do salário mínimo previsto no art. 20, da Lei 

8.742/93, ainda que esse parâmetro não deva ser o único elemento 

considerado para atestar a miserabilidade do peticionante, pois, de acordo 

com o estudo social realizado (Id. 12507636), a cunhada do autor aufere 

mensalmente o equivalente a 1 (um) salário mínimo em sua "marmitaria", 

enquanto o autor aufere em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) 

realizando “bicos”. De acordo com o inciso V, do art. 203, da Constituição 

Federal ao estabelece que "A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social, e 

tem por objetivo: (...) a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei." Nesse raciocínio, considerando que o autor não 

comprovou ser portador de doença ou deficiência que o impeça de 

trabalhar, tampouco não possuir meios de prover a própria manutenção ou 

de tê-la provida pela família, não há se falar em concessão do benefício 

pleiteado. Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, 

c/c art. 203, V, da Constituição Federal, julgo improcedente o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§§ 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

trabalho desenvolvido pelo profissional e o pouco tempo exigido para os 

seus serviços. Suspendo, porém, a cobrança por 5 (cinco) anos, em 

virtude da gratuidade da justiça ou até que se perca a condição de 

insuficiência (art. 98). Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de o direito 

aqui buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do 

CPC). Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 

10 dias, requerer o que de direito. P. R. I. C.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343399 Nr: 10587-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, LUCIA DE FREITAS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora de que o início do trabalhos 

periciais ocorrerá no dia 16.01.19, às 17:30 horas, no seguinte endereço: 

Rua Joaquim Murtinho, 610, Cuiabá-MT, telefone: (65) 99956-1344.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336497 Nr: 4927-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE SARAIVA NEVES, ANA ANTONIA PEREIRA 

LEITE DE SOUZA, LUCIANA FERREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora de que o início do trabalhos 

periciais ocorrerá no dia 16.01.19, às 17:30 horas, no seguinte endereço: 

Rua Joaquim Murtinho, 610, Cuiabá-MT, telefone: (65) 99956-1344.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388240 Nr: 4242-91.2015.811.0002

 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: LUDMILA ROSALIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236, ROSANA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - 

OAB:MT 9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora de que o início do trabalhos 

periciais ocorrerá no dia 16.01.19, às 17:30 horas, no seguinte endereço: 

Rua Joaquim Murtinho, 610, Cuiabá-MT, telefone: (65) 99956-1344.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340001 Nr: 7964-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZILENE PAULA DE MORAES, BENE GONÇALVES DE 

CAMPOS, JOSÉ BRAZ MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora de que o início do trabalhos 

periciais ocorrerá no dia 23.01.19, às 17:30 horas, no seguinte endereço: 

Rua Joaquim Murtinho, 610, Cuiabá-MT, telefone: (65) 99956-1344.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313235 Nr: 9377-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES E BIANCHI LTDA, CASSIO 

ESTEVAN DE ARRUDA GUIMARÃES, LUSIRLEI ALBERTINI, ALEXANDRE 

BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 
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ALVES - OAB:5600/MT, ALUISIO DIAS DE SOUZA - OAB:10.580

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora de que o início do trabalhos 

periciais ocorrerá no dia 27.02.19, às 15:00 horas, no seguinte endereço: 

Avenida da Feb, n. 2157, bairro Manga, Várzea Grande-MT. Telefone: (65) 

3052-7636.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267338 Nr: 8750-22.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA FERREIRA, JUCÉLIA MARIA BRAGA, 

ANANIZA FALCÃO DA SILVA, MARIA DO CARMO FIGUEIREDO FERREIRA, 

MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, manifeste sobre a 

impugnação e documentos de fls. 461/512, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340860 Nr: 9167-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA RIGGIO - OAB:313057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 3.839/3.847, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a 

parte autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em 

carga dos autos à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296613 Nr: 16965-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACLIDES OLEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, reitero a intimação da parte autora para que junte aos autos 

planilha atualizada da verba honorária, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 396180 Nr: 9289-46.2015.811.0002

 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 RODRIGUES BENTO, HELIOMAR SOARES 

PANIAGO, CANUTA CANDIDA DA SILVA

 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,

Diante da inércia da Fazenda Pública Estadual, que não depositou o valor 

dos honorários periciais, mesmo com a advertência de que o 

descumprimento implicaria em bloqueio de valores (fl. 272), determino seja 

bloqueada a quantia descrita na decisão de fl. 233, transferindo-a, após, 

para a conta bancária do Sr. Perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 294763 Nr: 14922-43.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:OAB/MT 5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se novamente a parte autora, deta vez pessoalmente e na pessoa 

de sua patrona, com a advertência de que o não pronunciamento no prazo 

de 15 (quinze) dias incorrerá no arquivamento do processo. Decorrido o 

prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 427361 Nr: 25874-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA REISDORFER DROGARIA, ROSA 

REISDORFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALMEIDA DE 

ANDRADE - OAB:MS 11282

 Vistos.

 Em petição de fl. 27, a parte executada pede a liberação dos valores 

bloqueados em conta-corrente de sua titularidade, alegando estar quitado 

o débito.

 Na sequência, a exequente refuta a pretensão, alegando que a 

executada deveria ter informado, no ato do parcelamento, a existência do 

bloqueio para, assim, serem abatidos os valores bloqueados e parcelado o 

saldo remanescente, requerendo, pois, a transferência do saldo constrito.

 Observa-se, porém, que apesar de a fazenda pública alegar que o débito 

encontra-se parcelado, a "Consulta Detalhada de Processo Aviso de 

Cobrança II" retro, referente à CDA contida na inicial, descreve o débito 

como "quitado"e o processo como "baixado".

 Desse modo, não há se falar em transferência dos valores bloqueados, 

mas em liberação da verba em favor da devedora por ter liquidado 

administrativamente o débito, o que ora determino, devendo ser expedido o 

correspondente alvará tão logo decorrido o prazo para eventual recurso.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 340007 Nr: 7970-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VANETE GONÇALINA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Segundo se infere dos autos, os valores cobrados pelas exequentes 

exigem cálculo complexo que foge à competência da contadoria judicial. 

Assim, para apuração do montante efetivamente devido à cada uma das 

servidoras, nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, contador 

CRC/MT 1.940/0-2, que deverá realizar a perícia contábil com base nos 

dados e documentos apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 
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30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 249542 Nr: 9109-06.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cumpra-se o ordenado na decisão de fl. 172.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332481 Nr: 1204-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:OAB/MT 6.735

 Vistos.

 Tendo em vista que, mesmo intimado por duas vezes, o executado não 

quitou voluntariamente o débito, incorrendo, inclusive, na aplicação de 

multa (art. 523, § 1º, CPC), defiro o pedido de fl. 201, determinando o 

bloqueio de valores, via Sistema Bacenjud, conforme cálculo de fl. 204-v.

 Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010526-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SEBASTIAN HUBER FERRAZ (AUTOR(A))

FRIDA HUBER FERRAZ (AUTOR(A))

SEBASTIAO NUNES FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010526-93.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SEBASTIAO NUNES FERRAZ, 

FRIDA HUBER FERRAZ, VICTOR SEBASTIAN HUBER FERRAZ RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos, etc. Defiro pedido formulado pelos requerentes, por ser 

pessoa idosa e diante da excepcionalidade e da urgência que reclama o 

caso, em que o bem jurídico em consideração é a vida. Saliento que a 

saúde é um direito de todo cidadão brasileiro, positivamente imposto como 

dever ao Estado, a ser desincumbido através de ação hierarquizada, em 

sistema administrativo que recebeu a denominação de SUS – Sistema 

Único de Saúde (art. 196, 197 e 198 da C.F.). A concessão de tutela 

específica, conforme prevê o art. 497, do NCPC, é perfeitamente possível, 

desde que sejam relevantes os fundamentos da demanda e haja 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Então, devem 

concorrer dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que 

se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão 

irreparável ao direito da requerente, caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. No caso em exame, por ser medida contra a Fazenda 

Pública Estadual, entendo, excepcionalmente, que a relevância dos 

fundamentos da demanda emergem dos dispositivos constitucionais e 

legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder 

Público, por intermédio do requerido, se negar a prestar obrigação 

político-constitucional de fornecer gratuitamente o tratamento 

indispensável à saúde do requerente. Da mesma forma, a possibilidade de 

dano irreparável ou de difícil reparação, caso venha ser positiva a decisão 

da demanda, se mostra presente, mormente por tratar-se de requerente 

com quadro clínico com risco de morte. A questão é de saúde humana, e 

saúde humana é direito social. E por se tratar de saúde, não pode estar a 

mercê do descaso do poder público, que tem a obrigação de proporcionar 

aos administrados direito à recuperação da saúde. Observando a 

urgência e relevância da situação documentalmente evidenciada, 

determino que os requeridos disponibilizem, imediatamente, ao paciente 

SEBASTIÃO NUNES FERRAZ, UM LEITO EM UTI - (UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA), COM URGÊNCIA, em Hospital da rede pública de saúde, com 

suporte compatível ao quadro clínico do requerente/paciente. Por outro 

lado, havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraia-se 

cópia a partir da decisão liminar e encaminhe-a ao representante do 

Ministério Público desta comarca, com atribuições criminais, para adoção 

das providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização 

criminal da autoridade descumpridora, pelo crime de desobediência. 

Frise-se que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras 

medidas para a obtenção da tutela específica (art. 536, § 1º, NCPC). 

CITEM-SE na forma requerida, com as observâncias e advertências legais. 

Em razão da urgência, observado o item 1.7.8, VI, da CNGC, a presente 

DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO a ser CUMPRIDO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA PLANTONISTA, recomendando ao Sr. Oficial de Justiça que 

descreva pormenorizadamente ao administrador público que receber a 

intimação, para ulterior responsabilização por crime de desobediência. Às 

urgentes providências. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 28 de novembro 

de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010526-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SEBASTIAN HUBER FERRAZ (AUTOR(A))

FRIDA HUBER FERRAZ (AUTOR(A))

SEBASTIAO NUNES FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010526-93.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SEBASTIAO NUNES FERRAZ, 

FRIDA HUBER FERRAZ, VICTOR SEBASTIAN HUBER FERRAZ RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos, etc. Defiro pedido formulado pelos requerentes, por ser 

pessoa idosa e diante da excepcionalidade e da urgência que reclama o 

caso, em que o bem jurídico em consideração é a vida. Saliento que a 

saúde é um direito de todo cidadão brasileiro, positivamente imposto como 

dever ao Estado, a ser desincumbido através de ação hierarquizada, em 

sistema administrativo que recebeu a denominação de SUS – Sistema 

Único de Saúde (art. 196, 197 e 198 da C.F.). A concessão de tutela 

específica, conforme prevê o art. 497, do NCPC, é perfeitamente possível, 

desde que sejam relevantes os fundamentos da demanda e haja 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Então, devem 

concorrer dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que 

se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão 

irreparável ao direito da requerente, caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. No caso em exame, por ser medida contra a Fazenda 

Pública Estadual, entendo, excepcionalmente, que a relevância dos 

fundamentos da demanda emergem dos dispositivos constitucionais e 
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legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder 

Público, por intermédio do requerido, se negar a prestar obrigação 

político-constitucional de fornecer gratuitamente o tratamento 

indispensável à saúde do requerente. Da mesma forma, a possibilidade de 

dano irreparável ou de difícil reparação, caso venha ser positiva a decisão 

da demanda, se mostra presente, mormente por tratar-se de requerente 

com quadro clínico com risco de morte. A questão é de saúde humana, e 

saúde humana é direito social. E por se tratar de saúde, não pode estar a 

mercê do descaso do poder público, que tem a obrigação de proporcionar 

aos administrados direito à recuperação da saúde. Observando a 

urgência e relevância da situação documentalmente evidenciada, 

determino que os requeridos disponibilizem, imediatamente, ao paciente 

SEBASTIÃO NUNES FERRAZ, UM LEITO EM UTI - (UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA), COM URGÊNCIA, em Hospital da rede pública de saúde, com 

suporte compatível ao quadro clínico do requerente/paciente. Por outro 

lado, havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraia-se 

cópia a partir da decisão liminar e encaminhe-a ao representante do 

Ministério Público desta comarca, com atribuições criminais, para adoção 

das providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização 

criminal da autoridade descumpridora, pelo crime de desobediência. 

Frise-se que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras 

medidas para a obtenção da tutela específica (art. 536, § 1º, NCPC). 

CITEM-SE na forma requerida, com as observâncias e advertências legais. 

Em razão da urgência, observado o item 1.7.8, VI, da CNGC, a presente 

DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO a ser CUMPRIDO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA PLANTONISTA, recomendando ao Sr. Oficial de Justiça que 

descreva pormenorizadamente ao administrador público que receber a 

intimação, para ulterior responsabilização por crime de desobediência. Às 

urgentes providências. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 28 de novembro 

de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010526-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SEBASTIAN HUBER FERRAZ (AUTOR(A))

FRIDA HUBER FERRAZ (AUTOR(A))

SEBASTIAO NUNES FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010526-93.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SEBASTIAO NUNES FERRAZ, 

FRIDA HUBER FERRAZ, VICTOR SEBASTIAN HUBER FERRAZ RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos, etc. Defiro pedido formulado pelos requerentes, por ser 

pessoa idosa e diante da excepcionalidade e da urgência que reclama o 

caso, em que o bem jurídico em consideração é a vida. Saliento que a 

saúde é um direito de todo cidadão brasileiro, positivamente imposto como 

dever ao Estado, a ser desincumbido através de ação hierarquizada, em 

sistema administrativo que recebeu a denominação de SUS – Sistema 

Único de Saúde (art. 196, 197 e 198 da C.F.). A concessão de tutela 

específica, conforme prevê o art. 497, do NCPC, é perfeitamente possível, 

desde que sejam relevantes os fundamentos da demanda e haja 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Então, devem 

concorrer dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que 

se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão 

irreparável ao direito da requerente, caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. No caso em exame, por ser medida contra a Fazenda 

Pública Estadual, entendo, excepcionalmente, que a relevância dos 

fundamentos da demanda emergem dos dispositivos constitucionais e 

legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder 

Público, por intermédio do requerido, se negar a prestar obrigação 

político-constitucional de fornecer gratuitamente o tratamento 

indispensável à saúde do requerente. Da mesma forma, a possibilidade de 

dano irreparável ou de difícil reparação, caso venha ser positiva a decisão 

da demanda, se mostra presente, mormente por tratar-se de requerente 

com quadro clínico com risco de morte. A questão é de saúde humana, e 

saúde humana é direito social. E por se tratar de saúde, não pode estar a 

mercê do descaso do poder público, que tem a obrigação de proporcionar 

aos administrados direito à recuperação da saúde. Observando a 

urgência e relevância da situação documentalmente evidenciada, 

determino que os requeridos disponibilizem, imediatamente, ao paciente 

SEBASTIÃO NUNES FERRAZ, UM LEITO EM UTI - (UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA), COM URGÊNCIA, em Hospital da rede pública de saúde, com 

suporte compatível ao quadro clínico do requerente/paciente. Por outro 

lado, havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraia-se 

cópia a partir da decisão liminar e encaminhe-a ao representante do 

Ministério Público desta comarca, com atribuições criminais, para adoção 

das providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização 

criminal da autoridade descumpridora, pelo crime de desobediência. 

Frise-se que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras 

medidas para a obtenção da tutela específica (art. 536, § 1º, NCPC). 

CITEM-SE na forma requerida, com as observâncias e advertências legais. 

Em razão da urgência, observado o item 1.7.8, VI, da CNGC, a presente 

DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO a ser CUMPRIDO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA PLANTONISTA, recomendando ao Sr. Oficial de Justiça que 

descreva pormenorizadamente ao administrador público que receber a 

intimação, para ulterior responsabilização por crime de desobediência. Às 

urgentes providências. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 28 de novembro 

de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 309736 Nr: 5748-73.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.M. CORADI ESTOFADOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E 

COLHÕES CUIABÁ LTDA, INDÚSTRIA COMÉRCIO ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057

 Vistos,etc.

Manifestem-se as partes acerca do laudo pericial retro.

Expeça-se alvará conforme solicitado fl.2251.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 230167 Nr: 10305-45.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIONIZIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/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 manifestar nos 

autos quanto a continuidade do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 327945 Nr: 24264-44.2013.811.0002

 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: JEFFERSON APARECIDO POZZA FÁVARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimado para manifestar-se acerca da petição de fls. 93/96, a parte 
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executada impugnou os valores apresentados pela parte exequente, fls. 

101/112.

Encaminhados, os presentes autos, para o contador judicial, este 

manifestou que o calculo apresentado pela parte autora está correto, fl. 

121.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal no cálculo de fls. 93/96, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, o pagamento do débito exequendo por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 348636 Nr: 14781-53.2014.811.0002

 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: JOACYR MARQUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Varzea Grande - Fund. 

Saude de Varzea Grande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da complexidade do caso, entendo razoáveis os valores cobrados 

pelo perito em honorários periciais, razão pela qual, arbitro o valor de R$ 

875,00 para a remuneração do perito nomeado a ser pago pela parte 

requerida.

Outrossim, intimem-se as partes para indicarem assistente e formularem 

quesitos em 5 (cinco) dias (CPC, art. 421, § 1º I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito para a realização dos 

trabalhos periciais, bem como, após a realização da pericia, a apresentar 

o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

10 (dez) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 433, parágrafo único – redação dada pela Lei n.º 10358/2001).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 330036 Nr: 26336-04.2013.811.0002

 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: MARIO MARTINS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, JOSÉ ANTÔNIO S. POMPEU 

CARDOSO - OAB:21.046, RENATA ALESSANDRA SANTANA MOTA - 

OAB:21.238, RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - OAB:23.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MARIO MARTINS RODRIGUES, devidamente qualificado, propôs a presente 

“ação de aposentadoria por invalidez ou auxilio acidente” em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, 

objetivando a concessão do auxílio doença, com posterior conversão para 

aposentadoria por invalidez.

A petição inicial veio instruída com documentos de fls. 05/56, tendo o 

pedido de antecipação de tutela sido indeferido, fl 57.

Citado, o Instituto refutou as alegações do autor, fls. 58/72.

Determinada a realização de perícia médica judicial, o laudo pericial foi 

apresentado às fls.127/136, concluindo que foi constatada a presença de 

incapacidade laborativa parcial e permanente.

Instadas a manifestarem acerca do laudo pericial, apenas requerente 

manifestou-se, fls. 149/152, manifestando-se pela concessão da 

aposentadoria por invalidez.

É, em síntese, o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Quanto ao mérito, analisando-se os documentos trazidos aos autos pela 

parte requerente, observo que ele trabalhava e contribuía com a 

previdência social.

Destarte, diante do documento de identidade de fl.15, verifica-se que o 

requerente possui 52 anos de idade, que atualmente alega estar 

incapacitado para exercer funções laborativas.

Nesse passo, a fim de esclarecer a divergência entre a conclusão da 

perícia médica realizada pelo INSS, que considerou a parte requerente 

apta às suas funções laborativas e as alegações desta quanto à sua 

incapacidade, foi ordenada a realização de perícia judicial.

Resultando no laudo pericial, fls. 127/136, que foi conclusivo no sentido de 

atestar a incapacidade laboral, parcial e permanente da Requerente.

Posto isso, a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez está condicionada à verificação concomitante dos fatos 

determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 

8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual 

por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total 

inaptidão para o labor, aliado ao cumprimento do período de carência 

equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.

Em que pese o requisito referente à comprovação da incapacidade laboral, 

restou aclarado na conclusão médica da perícia judicial realizada que a 

parte autora encontra-se incapaz para o labor parcial e permanente, em 

decorrência de seu quadro clínico.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO 

CONFIGURADA. INCAPACIDADE PARCIAL. DEFERIMENTO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS DA 

SEGURADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA 

DE DIREITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Uma das 

funções a que se destinam os embargos de declaração é resolver 

omissão porventura existente no julgado, a teor do art. 535, inc. II, do 

Código de Processo Civil. 2. O Acórdão foi omisso quanto à possibilidade 

de concessão de aposentadoria por invalidez quando atestada 

incapacidade parcial. 3. Averiguada a incapacidade parcial e permanente, 

mas que impede a realização de atividades com esforços físicos e tendo 

em vista a difícil reabilitação da segurada para outra atividade em razão de 

suas condições pessoais (idade avançada), mostra-se devida a 

aposentadoria por invalidez, com observância do princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana. 4. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão 

embargada (STJ, EAGRAR 3204/DF, Rel. Ministro Castro Meira, 1ª Seção - 

unânime. DJU 5/6/2006, p. 230; STJ, EDcl no AgRg no REsp n.º 

651.076/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma - unânime. DJU 20/3.06.). 5. 

Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do mérito, para 

esclarecer a omissão nos termos dos itens 2 e 3.

 (TRF1ª Região, EDAC 0060248-97.2009.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ 

FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

p.848 de 28/01/2015).

Respeitante ao outro requisito mencionado acima, qual seja, ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, a jurisprudência do STJ perfilhou entendimento que “não ocorre a 

perda da qualidade de segurado, quando a falta de recolhimento da 

contribuição previdenciária por mais de doze meses consecutivos, 

decorre de incapacidade para o trabalho” (REsp nº 310.264/SP, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, 6ª Turma, DJ 18.2.2002, pág. 530).

Além de o requerido já ter tido concedido o benefício de auxílio-doença à 

requerente. Concluindo-se disso a sua qualidade de segurado, 

reconhecida pela própria Previdência Social ao conceder-lhe o benefício.

Como se vê, a parte autora preenche os requisitos para obtenção do 

benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a 

carência do benefício e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão 

para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe 

garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, 

hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.

Em relação ao termo inicial, filio-me ao entendimento no sentido de que, 

evidenciado que a incapacidade laboral já estava presente quando do 

requerimento administrativo ou quando da cessação definitiva da 

aposentadoria por invalidez, mostra-se correto o estabelecimento do termo 

inicial do benefício da data do pedido administrativo em 31/08/2009.
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Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

CONCEDENDO o auxílio-doença com posterior aposentadoria por invalidez 

ao Sr. MARIO MARTINS RODRIGUES, por restar configurada a sua 

inaptidão definitiva para o exercício de função laborativa; ao pagamento, 

em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas desde 

31/08/2009.

 Concedo ainda, com fundamento dos artigos 300 e 303, do CPC, a tutela 

já concedida, pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para 

o seu imediato cumprimento.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a 

citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação.

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).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque 

isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, 

parágrafo 3º do CPC).

Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito 

aqui buscado não ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, posto que 

se trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC).

Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: MARIO MARTINS 

RODRIGUES, portador do CPF nº 362.212.791-00. Filiação: João Rodrigues 

e Elvira Bordim Rodrigues; 3. Benefício Concedido: Auxílio-doença 

acidentário convertido em Aposentadoria por invalidez acidentária; 4. Data 

inicial do Benefício: 31/08/2009(Data do indeferimento do pedido) até 

05/06/18 e aposentadoria por invalidez a partir de 06/06/18 (apresentação 

do laudo pericial); 5. Renda mensal inicial: valor integral; 6. Prazo para a 

autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória.

Transitada em julgado a decisão à parte autora para executar a sentença.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 324886 Nr: 21271-28.2013.811.0002

 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: MÁRCIO JOSÉ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na “Ação de Cobrança” proposta por MARCIO JOSÉ PEREITA 

em face do Município de Várzea Grande-MT e, condeno o ente Requerido 

ao pagamento das férias proporcionais, por ventura não pagas e a 

restituição do fundo partidário, todos correspondentes ao período de 5 

(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, devendo incidir 

a correção monetária pelo IPCA, bem como de juros legais, desde a 

citação, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até 30/06/2009; 

após deve-se aplicar o percentual correspondente aos índices oficiais de 

remuneração básica e juros da caderneta de poupança.Declaro, assim, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC.Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do Novo CPC.Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do 

CPC.Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais 

por ser isento nos termos da Lei nº. 7.603/2001.Após o trânsito em 

julgado, à parte autora para, requerer o que de direito.Custas “ex lege”.P. 

R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 409476 Nr: 16358-32.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDO FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

VANILDO FERNANDES DE SOUZA, qualificado nos autos em epígrafe, 

ajuizou a presente Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Pedido 

de Tutela Antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS com o intuito de obter os benefícios de pensão por morte 

de sua esposa falecida em 06/01/2014.

Para acompanhar a inicial fez o encarte dos documentos de f. 10/29.

Despacho inicial às f. 30, onde indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Citada a Autarquia ré apresentou Contestação às f. 32/36 e a parte autora 

apresentar impugnação às f. 40/42.

Decisão saneadora se vê às f. 47/48.

Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas 02 (duas) 

testemunhas arroladas pelo Autor.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se a presente ação de concessão de pensão por morte em que o 

requerente busca garantir seu alegado direito de receber o benefício 

previdenciário referenciado em decorrência do falecimento de seu 

cônjuge.

No MÉRITO, o Autor objetiva com a presente ação o benefício de pensão 

por morte.

De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a pensão 

por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida 

até trinta dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, quanto requerida 

após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)”, se preenchidos os 

seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, demonstração da 

qualidade de segurado do de cujus e, condição de dependente de quem 

objetiva a pensão.

A prova da condição de dependência econômica do autor é presumida, 

por se tratar de cônjuge da segurada especial, de acordo com o artigo 16, 

inciso I, § 4º, da Lei n° 8.213/91, in verbis:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011);

 § 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada”

No caso vertente, a condição de cônjuge da segurada falecida foi 

comprovada pelo requerente com a certidão de casamento (f.13 verso), e 

o óbito de sua esposa, MIRIAN MENEZES DE SOUZA, ocorrido em 

06.01.2014, pela certidão de f. 14 verso.

A prova material não precisa, necessariamente, ser inequívoca, basta 

configurar o seu início, mesmo que razoável, todavia, sólida. Para tanto, 

passo a análise da prova material contida nos autos.

Efetivamente o artigo 74 da Lei 8.213/91, ao regulamentar a pensão por 

morte estabelece que:

Art. 74 – A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes 

do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I – do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 

anterior;

III – da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Ao exame dos autos, constata-se que a certidão de casamento (f. 13 

verso), que comprova a condição de dependente do Requerente.

Dessa forma, decidiu os Tribunais Pátrios:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR URBANO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO DE 

CUJUS. INEXISTÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO A QUO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. 1. O 

benefício de pensão por morte de trabalhador pressupõe: a) óbito do 

instituidor que mantinha a condição de segurado; b) qualidade de 

dependente; e c) dependência econômica (art. 74 da Lei 8.213/91, 

aplicando-se para a concessão do benefício, a legislação vigente ao 

tempo do óbito do instituidor (Súmula 340/STJ). 2. Não será concedida 

pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda 

desta qualidade, salvo se preenchidos os requisitos para a obtenção da 
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aposentadoria (art. 102, § 2º, da Lei 8213/91). 3. No caso concreto: 3.1. 

Data do óbito: 11.11.2004, com 61 anos de idade. 3.2. Certidão de 

casamento/lavrador: em 1964 (fl.22). 3.3. CNIS: o de cujus exerceu 

atividade laborativa urbana com recolhimentos ao RGPS nos períodos de: 

11/80 a 01/81; 09/81ª 05/82, 07/82 a 12/82, 07/82 a 06/83, 06/84 a 12/86, 

04/87 a 06/87, 12/91 a 08/92, 02/97 a 12/98, 10/2001 a 01/2002. 3.5. Não 

houve recolhimento de 120 contribuições ininterruptas. 3.6. Não houve 

registro da situação de desemprego perante o órgão do MTPS. 3.7. A 

certidão de óbito indica que a consequência da morte foi insuficiência 

respiratória aguda, síndrome intensa e neoplasia primária oculta. 4. O 

segurado que deixa de contribuir por período superior a 12 meses para a 

Previdência Social perde a condição de segurado, podendo esse prazo, 

nos termos do § 1º do indicado artigo, ser prorrogado por mais 12 (doze) 

meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) 

contribuições mensais sem interrupção. 5. O segurado desempregado 

pode, ainda, manter tal qualidade sem contribuir, observadas as 

peculiaridades de cada caso, por até 36 (trinta e seis) meses, a teor do 

consignado no art. 15, inciso II e parágrafos da Lei nº 8.213/91. 6. A 

ausência de registro da condição de desempregado perante o Ministério 

do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprida quando for 

comprovada a situação dessa situação por outras provas constantes dos 

autos. 7. No caso concreto, considerando o período de graça com a 

prorrogação prevista no § 2º do art. 15 da Lei 8.213/91, por se tratar de 

segurado desempregado, tem-se que o falecido manteve a qualidade de 

segurado somente até 31.02.2004, ao passo que o óbito ocorreu em 

11/11/2004. 8. Mesmo após o período de graça, o segurado que 

permanece sem recolher as contribuições em razão de acometimento de 

doença que retira a capacidade laborativa não perde essa qualidade. Ao 

contrário, o que ocorre, nesse caso, é um dos fatos geradores de 

prestação de benefício pela Previdência, porquanto a perda da 

capacidade de trabalho enseja a proteção previdenciária, através dos 

benefícios de auxílio doença ou de aposentadoria por invalidez, conforme 

o prognóstico da invalidez, se temporária ou definitiva. 9. No caso 

concreto, não há prova nos autos de que o ex segurado teria deixado de 

recolher contribuições por motivo de doença, tampouco a data de início da 

suposta incapacidade, não se prestando a certidão de óbito, isoladamente 

considerada, para este fim. 10. Nos termos do § 2º do art. 102 da Lei 

8.213/91, o benefício de pensão por morte é devido aos dependentes do 

segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os 

requisitos legais para a obtenção de qualquer tipo de aposentadoria até a 

data do óbito, hipótese que não restou comprovada no caso sub judice. 

11. A coisa julgada na espécie deve produzir efeitos secundum eventum 

litis, de forma que, demonstrando a parte autora, em momento posterior, o 

atendimento dos requisitos, poderá postular a pensão por morte almejada. 

12. Apelação da parte autora a que se nega provimento. (AC 

0068986-11.2008.4.01.9199 / MG, Rel. Des. Fed. Cândido Moraes, 

Segunda Turma, e-DJF1 P. 537 DE 05/06/2014).

Portanto, a cópia da certidão de casamento é suficiente para satisfazer o 

requisito do início de prova material para a almejada concessão de pensão 

por morte decorrente segurado. A prova está lá, e, continua a 

movimentar-se, e nem mesmo um milhão de palavras, conseguirá destruir 

essa realidade grafada em registro público, pois, o casamento foi 

realizado em 23/09/2011.

Insta observar que para fins de reconhecimento de filiação previdenciária, 

exige-se a qualidade de segurada à época do óbito, não obstante, na 

época do óbito, a condição de segurada do de cujus está comprovada vez 

que percebeu benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

desde 22/04/2013 até a data do falecimento em 06/01/2014.

Nesse diapasão, preenchidos os requisitos legais, quais sejam, óbito, 

relação de dependência econômica e qualidade de segurada da falecida, a 

pretensão de receber a pensão por morte deve ser julgada procedente. 

Logo, atendidas as exigências previstas na legislação de regência, 

relativamente à qualidade de segurada do de cujus, é de se concluir pela 

concessão de pensão por morte ao Requerente, nos termos do art. 16, I, § 

4º da Lei 8.213/91.

Quanto à data inicial do benefício, a Lei n. 8.213/91, em seu artigo 74 

preceitua que será: I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois 

deste; II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no 

inciso anterior; III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

 Logo, a concessão do benefício deverá ter como marco inicial a data do 

indeferimento do requerimento administrativo (f. 16 verso).

Diante do exposto, com sustentáculo nos comandos emergentes da Lei nº 

8.213/1991 e demais normas amplamente divulgadas na parte dispositiva 

c/c art. 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na peça 

vestibular por VANILDO FERNANDES DE SOUZA, brasileiro, viúvo, 

portadora do RG n° 5878266-1 SSP/PR e CPF n° 827.583.449-04, nascido 

em 30/01/1971, filho de Elza Fernandes de Souza, residente e domiciliada 

na Rua Salim Nadaf, nº 1.340, Centro, Várzea Grande-MT, contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, para conceder, 

como de fato concedo os benefícios da pensão por morte, nos termos e 

para os efeitos do artigo 74, inciso II, da Lei de regência, equivalente a 01 

(um) salário mínimo mensal, a partir da data do indeferimento do 

requerimento administrativo. Juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da 

data do indeferimento do requerimento administrativo, até o efetivo 

pagamento. Correção monetária é devida nos termos da Lei 6.899/1.981, a 

partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 148 do STJ).

Nos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ que disciplina a inserção de 

tópico síntese nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, 

faço constar: 1. Nome da Beneficiário: Vanildo Fernandes de Souza, filho 

de Elza Fernandes de Souza; 2. Benefício concedido: Pensão por Morte; 3. 

Data inicial do benefício: indeferimento do requerimento administrativo; 4. 

Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Prazo para a autarquia 

cumprir a sentença: fixo o prazo em até 30 dias. Como se isso não 

constasse da decisão. É a forma em desprestígio ao conteúdo.

Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por ser 

ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, 

e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 2.ºdo Código de Processo Civil.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no 

artigo 496, § 3º do NCPC.

Após o retorno do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, intimem-se as 

partes para requererem o que for de direito no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de arquivamento.

Custas “ex lege”.

P. R. I.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89198 Nr: 10807-23.2005.811.0002

 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): OLIVIO MARTINELO E ESPOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OLIVIO MARTINELO E ESPOSA, Cpf: 

09175261987, Rg: 1599280, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Resumo da Inicial: CDA N° 1.490/2005- 1.491/2005- 1.492/2005

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 27 de novembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320720 Nr: 17125-41.2013.811.0002

 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): PAULO ALVARENGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO ALVARENGA DA SILVA, Cpf: 

09493204120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Resumo da Inicial: CDA N° 20127855

Despacho/Decisão: Vistos, etc.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$ 380,00 (trezentos e 

oitenta). 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.

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, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 27 de novembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312844 Nr: 8968-79.2013.811.0002

 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): RIO FORMOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

ANDRÉIA JACQUES CAMPOS, JORDSON JACQUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RIO FORMOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, CNPJ: 02247527000140, Inscrição Estadual: 13.179.322-5, 

atualmente em local incerto e não sabido ANDRÉIA JACQUES CAMPOS, 

Cpf: 65239148104, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido JORDSON JACQUES CAMPOS, Cpf: 

80164080104, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Resumo da Inicial: CDA N° 20124733

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 327048 Nr: 23378-45.2013.811.0002

 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: MARCELINO CARLOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 331145 Nr: 27433-39.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA FELIPA DE BARROS SILVA, JOCENIRA 

THEODORA DE CAMARGO, MARILZE AUXILIADORA DA SILVA, 

APARECIDA IMADA, LUZIA DE CAMPOS CURADO SOUZA, ADAIR MARIA 

DA SILVA, HELENA APARECIDA DA SILVA SOUZA, EDIMEIRE ALVES DA 

SILVA, ADEVAIL MARIA DA SILVA DE ALMEIDA, CLÁUDIA BARBOSA C. 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 341097 Nr: 8780-52.2014.811.0002

 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: ADILSON EVANGELISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 344315 Nr: 11343-19.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DJANIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 114729 Nr: 9699-85.2007.811.0002

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAALIEL UMBELINO DA CRUZ, JOSÉ MARIA 

PULQUÉRIO, ALFREDO JOSÉ ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660/MT - OAB, 

MURILO CASTRO DE MELO - OAB:, Thaisa Cristina Lemos da Silva 

Penha - OAB:9187

 Vistos,etc.

Acolho a cota ministerial retro.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 às 

14:00 horas, oitiva das testemunhas arroladas fls.2223/2224 e colheita 

dos depoimentos pessoais dos requeridos.

Expeça-se o necessário para a realização do at.

Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297527 Nr: 17971-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN FRANÇA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077

 Intimar a advogada Ana Germana de Moraes OAB/MT 8077, constituída 

pelo acusado Edvan França de Souza da decisão a seguir transcrita: 

“VISTOS ETC. Tendo em vista que o atestado de fl. 255 indica a 

necessidade de afastamento da advogada de defesa por 2 dias para 

repouso, ACOLHO o requerimento apresentado à fl. 254 para o fim de 

REDESIGNAR a sessão de julgamento do Tribunal do Júri do dia 

28.11.2018, para o dia 30.11.2018, às 13h30min. Ciência ao Ministério 

Público e à defesa. Expeça-se o necessário para a realização do ato 

redesignado. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 297527 Nr: 17971-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN FRANÇA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que o atestado de fl. 255 indica a necessidade de 

afastamento da advogada de defesa por 2 dias para repouso, ACOLHO o 

requerimento apresentado à fl. 254 para o fim de REDESIGNAR a sessão 

de julgamento do Tribunal do Júri do dia 28.11.2018, para o dia 30.11.2018, 

às 13h30min.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Expeça-se o necessário para a realização do ato redesignado.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 474070 Nr: 23198-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSE 

EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, EDERVALDO FREIRE, ALEX JOSE DA 

SILVA CUNHA, HELBERT DE FRANÇA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE 

CARVALHO, JEAN CARLOS DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT, BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - OAB:8.938, 

FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:19.770, HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4.344-A/MT, HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB:MT 

20.006/O, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:123.731, LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB:15.304, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17092, 

SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968/MT

 Intimar o advogado Ivo Marcelo Spínola da rosa (OAB/MT 13.731), 

constituído pelo acusado Alex José da Silva Cunha; o advogado Hernan 

Escudero Gutierrez (OAB/MT 4344-A), constituído pelo acusado 

Claudiomar Garcia de Carvalho; o advogado Heuder Lima de Assis 

(OAB/MT 20.006), constituído pelo acusado Edervaldo Freire; o advogado 

Bibiano Pereira Leite Neto (OAB/MT 8938), constituído pelo acusado 

Helbert de França Silva; o advogado Alaertt Rodrigues da Silva (OAB/MT 

16.262), constituído pelo acusado Jean Carlos da Costa Silva; e o 

advogado Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15.304), constituído pelos 

acusados José Edmilson Pires dos Santos e José Francisco Carvalho 

Pereira, para comparecerem à audiência designada para o dia 12/12/2018 

às 13h30min, conforme decisão de fls. 629, cujo teor é o seguinte: 

“Vistos, etc. Em audiência (fls. 592/593), as desistências das oitivas das 

testemunhas Delmison Severino da Costa, Dayane Cristina dos Santos e 

Claudemir do Nascimento Gomes foram homologadas. Além disso, as 

partes insistiram nas otivas das testemunhas ausentes, razão pela qual 

concedeu-se prazo para indicação de endereços daquelas não 

encontradas, o que foi atendido somente pelo Ministério Público. Das 

testemunhas cujas partes insistiram nos depoimentos, apenas Evanderson 

Rosa da Silva, arrolada pela defesa do réu José Edmilson, não coincide 

com aquelas arroladas pela acusação. Deste modo, no que lhe diz 

respeito, tendo decorrido “in albis” o prazo para manifestação (fl. 623), é 

evidente a falta de interesse no depoimento, razão pela qual presumo a 

desistência da oitiva da testemunha Evanderson Rosa da Silva. Diante do 

exposto, designo o dia 12.12.2018, às 13:30 horas, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão inquiridas 

as testemunhas Cristina Rodrigues de França, Jhonatan Frank de Carvalho 

Prado, Alana Darlene Souza Cardoso e Karoline Ferreira Martins, assim 

como interrogados os réus [...]

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392582 Nr: 6936-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRHENDOW OLLION BISPO MOREIRA, 

WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, LUCIANO VITOR RODRIGUES BRUNO, 

RAFAEL COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:OAB/MT 4455, ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa dos réus, via DJE, que foi designada audiência 

para inquirição da vítima Matheus da Silva Cruz, para o dia 18/02/2019 às 

16:50hs, na Comarca de NOVA MUTUM-MT.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524911 Nr: 1322-42.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON DE SOUZA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17.056/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para 

conhecimento do inteiro teor de fls. 84

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 543823 Nr: 11727-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN BARCELOS DA SILVEIRA, LUCAS 

MARQUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Lucas Marques Gonçalves Filiação: Jose Pinto 

Gonçalves e Itamara Nascimento Marques, data de nascimento: 

05/05/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de 

carga e descarga, Endereço: Residencial Rua F16, Quadra 26, Nº 01 

Bairro: Jardim Fortaleza, Cidade: Cuiabá-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

Finalidade:CITAR O RÉU, BEM COMO INTIMÁ-LO PARA QUE APRESENTE 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, DEFESA PRELIMINAR E TRAGA AOS 

AUTOS, POR INTERMÉDIO DE SUA DEFESA CÓPIAS AUTENTICADAS DE 

SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS COM FOTO, SOB PENA DE SER 

IDENTIFICADO CRIMINALMENTE.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Marinês De Toni Santos

Portaria:

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 557089 Nr: 18580-65.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO NEVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:MT/18.523

 INTIMAÇÃO para o advogado Isaque Levi Batista dos Santos reu, OAB/MT 

18523, apresentar resposta à acusação com relação ao acusado , no 

prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 554477 Nr: 17139-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO LEITE DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rute Souza Oliveira - 

OAB:18.250/MT

 Código: 554477

VISTOS ETC.

Trata-se de Ação Penal tendo como acusado CÉLIO LEITE DE 

MAGALHÃES.

Foi designada a audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, 

das testemunhas e interrogatório do acusado, determinando para tanto as 

devidas intimações (fls.139/140).

Entretanto, o MPE à fl. 148 promoveu a correção do erro material, 

retificando os nomes das testemunhas de acusação.

Dessa forma, DETERMINO a requisição das testemunhas (Policias 

Militares) Vilson Leandro Russi e Alex da Silva Dias, informadas à fl. 148, 

junto ao comando da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, ao invés 

dos arrolados à fl. 07, para a audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 30 de novembro de 2018 às 16h00min.

INTIMEM-SE A VÍTIMA, O ACUSADO E SUA DEFESA CONSTITUÍDA, 

ACERCA DA SEGUINTE DECISÃO.

CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria Pública da vítima.

CUMPRA-SE.

 Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2018.

Luis Augusto Veras Gadelha

Juiz de Direito em substituição legal

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005417-98.2018.8.11.0002

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:

SAMYLE ALZICELIA RIBEIRO 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 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

DADOS DO PROCESSO: PROCESSO n. 1005417-98.2018.8.11.0002 Valor 

da causa: R$ 9.032,48 ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO HONDA S/A. Endereço: 

Rua Doutor José Áureo Bustamante nº 377 - Mezanino - Morumbi - São 

Paulo - SP - CEP 04710-090 POLO PASSIVO: Nome: SAMYLE ALZICELIA 

RIBEIRO SILVA Endereço: RUA DEZESSETE, 2, 78156008, NOVA IPÊ, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78156-008 FINALIDADE: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de Requerente, nos termos 

do processo acima indicado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido impulso ao feito, manifestando acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de justiça, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC. VÁRZEA GRANDE, 27 de novembro de 

2018. (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 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 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 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006767-58.2017.8.11.0002

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:

REGINA PASQUALI (EXECUTADO)

CASA DA LIMPEZA LTDA - ME (EXECUTADO)

NILTON CESAR ALMEIDA LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/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 Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005770-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BRUGNOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1005770-12.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: SERGIO BRUGNOLI Vistos. .. 1. Considerando que o 

requerente não justificou ter esgotado todos os meios possíveis para 

obter informações sobre o endereço da parte requerida, indefiro, por ora, 

seu pedido, com fundamento dos arts. 328, § 5º e 476 da CNGC. 2. 

Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004120-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA BRANDAO GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004120-90.2017.8.11.0002 AUTOR: NAIARA BRANDAO 

GOUVEIA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação Revisional proposta por NAIARA BRANDÃO GOUVEIA, 

em desfavor de BANCO BRADESCP FINANCIAMENTOS S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico 

que, no acordo firmado entre as partes, não contem a assinatura do 

requerido, tornando, nesse momento processual, impossível a sua 

homologação. 3. Isto posto, intime-se o requerido, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para regularização do acordo extrajudicial supra, para sua posterior 

homologação. 4. Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006028-85.2017.8.11.0002

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:

DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos sobre a Contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008926-71.2017.8.11.0002

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:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (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 correspondência devolvida, no prazo 

de 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos 

Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000238-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA CLARA DA CONCEICAO MORAES (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: 1008937-66.2018.8.11.0002

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:

WALDENIR REZENDE 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005899-17.2016.8.11.0002

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:

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (RÉU)

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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: 1008014-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL (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(Citação), 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: 1003656-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PARADA OBRIGATORIA II LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) 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: 1004119-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA. LTDA. - ME (RÉU)

MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA (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: 1005575-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO LOPES DA COSTA (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 444 de 458



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: 1001523-85.2016.8.11.0002

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:

ROMARIO JOSE 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000812-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CORREA DE ALMEIDA (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: 1006244-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY PEREIRA DE ANDRADE (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: 1000561-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA (EXECUTADO)

E. G. P. DA SILVA (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: 1007728-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

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:

HILDERALDO LUIZ BARBOZA (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: 1005424-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO CAMPOS DA SILVA (EXECUTADO)

JOMAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da correspondência 

devolvida, no prazo de 05(cinco) dias. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001673-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PEREIRA 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008647-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERTEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006647-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN JACOB DE MELO (RÉU)

DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI - ME (RÉU)

KELLI CRISTINE JACOB MELO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da correspondência 

devolvida, no prazo de 05(cinco) dias. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002255-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR GOMES (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: 1005067-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENOQUE MASATIKA ISHIZUKA (RÉU)

CLEMENCIA MARIA FERRAZ ISHIZUKA (RÉU)

MARCA AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da correspondência 

devolvida, no prazo de 05(cinco) dias. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007484-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJ COMERCIO DE RODAS E PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

VANDECLEI PETRONILO GAMA (EXECUTADO)

JESSICA ANYELLI GAMA ARRAIS WEBER (EXECUTADO)

JULIANA DE CUBAS GAMA (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: 1001205-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA DE SOUZA CARVALHO RAYMUNDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da correspondência 

devolvida, no prazo de 05(cinco) dias. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005450-59.2016.8.11.0002

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:

SAO JORGE TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

DARLAN DA SILVA ADERALDO (EXECUTADO)

ARCELINA DA SILVA MURTA (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: 1004442-47.2016.8.11.0002

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:

ANTONIO TENORIO (EXECUTADO)

MATILDE MACHADO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da correspondência 

devolvida, no prazo de 05(cinco) dias. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001355-83.2016.8.11.0002

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA LAURA RODRIGUES MENDES (EXECUTADO)

C. L. R. MENDES EIRELI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da correspondência 

devolvida, no prazo de 05(cinco) dias. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001606-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MENERO (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: 1004999-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO AURELIO FREIRA (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: 1005601-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOS GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

MAURILIO FERREIRA DA COSTA (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004469-59.2018.8.11.0002

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:

TISSALEIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARLI CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALDIR DE JESUS VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004469-59.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: TISSALEIA LTDA - ME, MARLI CARDOSO DE OLIVEIRA, 

VALDIR DE JESUS VIEIRA Vistos. 1. Intime-se o advogado da parte 

interessada (Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis), para o recolhimento das 

diligências do Senhor Oficial de Justiça e, ainda, das custas processuais, 

a fim de possibilitar o cumprimento do(s) ato(s) deprecado(s). 2. Cumpre 

ressaltar que, de acordo com o parágrafo único, do art. 388 da CNGC: “A 

distribuição da carta precatória fica condicionada ao recolhimento das 

custas judiciais (Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001), que deverá ser 

providenciada pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da missiva no Juízo Deprecado, independentemente de 

intimação.” 3. Ademais, “as cartas precatórias, enviadas via malote digital, 

deverão estar devidamente assinadas pelos magistrados, bem como 

instruídas com o comprovante de pagamento das guias ou comunicação 

de justiça gratuita” (art. Art. 389, § 1º da CNGC). 4. Consigne que, caso o 

interessado permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a presente 

Carta Precatória será devolvida ao Juízo de origem, no estado em que se 

encontra, independentemente de nova determinação, conforme artigo 991 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1008948-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE OLIVEIRA COSTA (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006668-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONAIR RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008300-52.2017.8.11.0002

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:

FRANCIELE CEREZO DE SOUZA (RÉU)

EDGAR DE MORAIS AMORIM (RÉU)

AMORIM & SOUZA LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001836-75.2018.8.11.0002

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:

LEOPOLDINO RIBEIRO (REQUERIDO)

MANOEL GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

PEDRO BAPTISTA DE LIMA NETO (REQUERIDO)

JOSE LEMES DE CARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 05(cinco) dias. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4366 Nr: 382-78.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAEDES MENDONÇA E OUTROS, VERA LÚCIA 

CANJO PASSOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:3653/MT

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Avaliação, devendo ser recolhida através do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312027 Nr: 8092-27.2013.811.0002

 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: FABIANA HELENA FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 Intimação da parte autora para informar os dados bancários, no prazo de 

05(cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353002 Nr: 18012-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S. A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SOARES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO KAZUIOSHI KAWASAKI 

- OAB:17.555A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Concedo novo e derradeiro prazo de 05 (cinco) dias ao autor para que 

efetue o depósito da diligência nos autos, sob pena de extinção da ação.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 40124 Nr: 7862-05.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELITO LUIZ FERREIRA BORGES, CELITA 

LUCIA PIRAN BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SZCZEPANSKI JÚNIOR - 

OAB:10809AMT, Luciano Portel Martins - OAB:7497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese o acordo realizado extrajudicialmente em fls. 155/157, 

denoto que a parte exequente não juntou aos autos o instrumento 

procuratório concedendo poderes ao patrono.

2. Verifico ainda, que a minuta de acordo acostada ao feito não contém a 

assinatura de um dos executados.

 3. Desta forma, concedo ao exequente, o prazo de 5 (cinco) dias, para a 

regularização do acordo extrajudicial supra, para sua posterior 

homologação.

4. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445313 Nr: 9572-35.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULEMA DE RAMOS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Cobrança proposta por BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, em desfavor de SULEMA DE RAMOS & CIA LTDA -ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse prosseguimento no feito sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 267572 Nr: 8990-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUIRDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.8. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.9. Custas processuais pagas na distribuição.10. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.11. P.I.C.12. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293183 Nr: 13129-69.2012.811.0002

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEDIL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

ALVES PINTO - OAB:, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que parte autora, mesmo devidamente intimada 

pessoalmente, não deu o regular prosseguimento ao feito, o arquivamento 

do processo é a medida que se impõe.

2. Remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se as baixas e anotações 

de praxe.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 12118 Nr: 659-65.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELBERTO MARTINS, ADELAIDE DEGRANDE 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:, SADI BONATTO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:1581-E/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 Vistos.

1. Considerando que houve substituição na representação processual da 

parte exequente, conforme informado na petição de fl. 277, determino à 

secretaria providenciar as anotações nos registros do feito com relação 

aos novos procuradores.

2. Após, expeça-se novo mandado de intimação da parte exequente, a fim 

de providenciar a diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o regular 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente, a fim de 

manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 87238 Nr: 9076-89.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 

EPP, THIAGO NUNES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de TNC COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP e THIAGO NUNES CORREA, feito onde as 

partes se compuseram amigavelmente para pôr fim ao litigio.

 2. Em petição retro, a credora informa que houve o integral cumprimento 

do débito e pede a extinção do feito.

3. Pois bem, uma vez satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 4. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

5. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

6. P. I. C.

7. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 80706 Nr: 3078-43.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE ASSIS ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação na fase de Cumprimento de Sentença, proposta por 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, em desfavor de EDSON DE ASSIS 

ASSUNÇÃO, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não se manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 351505 Nr: 16952-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER INOCENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, DENISE VAZQUEZ PIRES - OAB:13993, PLUMA NATIVA 

PINTO DE OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO propôs a 

presente ação de Execução de Título Extrajudicial em face de ELIEZER 

INOCÊNCIO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fl. 65-v), o patrono do exequente 

quedou-se inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão 

de fls. 66.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 68), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276404 Nr: 19843-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S. A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:OAB/SP: 171.045, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação proposta pelo autor, em desfavor da parte requerida, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o autor 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P.I.C.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 66815 Nr: 2723-67.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO NOBRE CASTELLO - 

OAB:13.574-A, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - OAB:68.723

 "(...) 6. Assim, considerando válida a intimação enviada ao autor e, em 

vista de sua desídia, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 7. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 8. P. I. C. 9. Às 

providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302340 Nr: 23172-65.2012.811.0002

 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: SEILA CELIA DA SILVA GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:MG/78.069, FÁBIO ROBERTO DE 

ALMEIDA TAVARES - OAB:147386, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:16.691-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:MT/11.065-A, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - OAB:244223, 

rodrigo veneroso daur - OAB:102.848MG

 Vistos.

1. Considerando a renúncia expressa do patrono do autor (fl. 195/196), 

intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

constituir novo patrono (CPC, artigos 103 e 112) bem como dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, 

§1º do Código de Processo Civil.

2. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 214716 Nr: 10071-97.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NERES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:17314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A propôs a presente ação de 

Execução de Título Extrajudicial em face de NELSON NERES MARQUES, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fls. 125.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 127), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316015 Nr: 12366-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIANY DE ARAUJO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão em fase de cumprimento de 

sentença, onde o patrono do autor JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR visa o recebimento dos honorários de sucumbência em face da 

parte requerida NAIANY DE ARAUJO DUARTE.

2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono ora autor quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o autor 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

6. P. I. C.

7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 401008 Nr: 11867-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO VISTA ALEGRE VARZEA 

GRANDENSE LTDA, KHALLED OMAS, LAURA DOMINGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO SANTANDER BRASIL S/A propôs a presente ação de Execução 

de Título Extrajudicial em face de AUTO POSTO VISTA ALEGRE VARZEA 

GRANDENSE LTDA, KHALLED OMAS e LAURA DOMINGUES OLIVEIRA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fls. 56.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 58), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291065 Nr: 10731-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ERNESTO AGERICO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178 - A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A propôs a presente ação de 

Execução de Título Extrajudicial em face de PEDRO ERNESTO AGERICO DE 

LIMA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fls. 75.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 77), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.
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4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286607 Nr: 5849-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO GUSTAVO AMARAL

 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:

 Vistos.

1. Sobre a certidão de fls. 136, concedo ao exequente o prazo de 05 

(cinco) dias, para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 79910 Nr: 2496-43.2005.811.0002

 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 ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCI MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia da instituição financeira em restituir o bem objeto 

da ação, determino a expedição de mandado de intimação ao requerido ou 

seu representante legal, a ser cumprido no endereço de fl. 90, a fim de 

que tome conhecimento de que ação de busca e apreensão foi extinta, 

sem resolução do mérito e determinada a devolução do veículo em suas 

mãos, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para que compareça nos 

autos para exercer seu direito à restituição do veículo, mediante 

requerimento a ser realizado por profissional habilitado ou através da 

Defensoria Pública, caso não tenha condições financeiras de contratar 

advogado.

2. Consigne-se do mandado que a diligência é “do juízo” devendo ser 

cumprido sem o recolhimento da diligência, tendo em vista a ausência de 

interesse da instituição financeira no deslinde da ação.

3. Em caso de intimação frustrada, expeça-se edital de intimação, com 

prazo de 20 (vinte) dias, a ser publicado pela secretaria, via DJE, a fim de 

que tome conhecimento do inteiro teor desta decisão.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279707 Nr: 23520-20.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MARIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a decisão de fl. 61 determinou a intimação do 

exequente, ora cedente, o qual permaneceu inerte, determino a intimação 

do cessionário para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o Termo 

de Cessão, bem como a relação de créditos cedidos em seu favor, no 

intuito de demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao executado.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o cessionário para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294130 Nr: 14203-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANO FUNDO DE INVEST. EM DIREITO 

CREDITORIOS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SANTANA DE SOUZA EPP, MARCOS 

SANTANA DE SOUZA, TADEU MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

propôs a presente ação de Execução de Título Extrajudicial em face de 

MARCOS SANTANA DE SOUZA EPP, MARCOS SANTANA DE SOUZA e 

TADEU MANOEL DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fls. 125.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 127), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439674 Nr: 6607-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MIASHIRO ARAUJO - ME, RODRIGO 

MIASHIRO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO BRADESCO S/A propôs a presente ação de Execução de Título 

Extrajudicial em face de RODRIGO MIASHIRO ARAUJO - ME e RODRIGO 

MIASHIRO ARAUJO, todos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 48.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 50), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 272071 Nr: 13554-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILTON VIANA DANTAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - BANCO 

FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:13503/MT, TARCIZIO CARLOS DE SIQUEIRA CAMARGO - 

OAB:MT 11.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional, promovida por LEILTON VIANA DANTAS, 

em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A – BANCO FINASA BMC 

S/A, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se inerte, 

deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o autor 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Fora oportuniza à parte requerida que manifestasse nos autos acerca 

da desídia do autor, sob pena de concordância tácita, ocasião em que 

manteve-se inerte.

5. Assim, em vista da desídia do autor, aliada à concordância tácita da 

parte requerida, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Sem custas e honorários, em face da gratuidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P.I.C.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 346307 Nr: 12884-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: louise rainer pereira gionedis - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11.059/MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:MT 4.965

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Depósito, 

promovida por ATIVOS S/A SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS, 

em face de LUIZ CARLOS SAMPAIO, partes devidamente qualificadas nos 

autos.

2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se inerte, 

deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o autor 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Fora oportuniza à parte requerida que manifestasse nos autos acerca 

da desídia do autor, ocasião em que pugnou pela extinção do feito.

5. Assim, em vista da desídia do autor, aliada à concordância da parte 

requerida, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição. Deixo de condenar em honorários.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P.I.C.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391073 Nr: 5966-33.2015.811.0002

 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): JOEL MEIRELES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA 

S/A., em face de JOEL MEIRELES DE SOUZA, ambos qualificados, 

requerendo a apreensão do bem descrito nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse prosseguimento no feito sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de 

venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o 

valor da venda ou valor do veículo pela tabela FIPE, devidamente 

atualizada.

8. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 218800 Nr: 14164-06.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ROBERTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEIDE AUXILIADORA DA 

SILVA - OAB:22068/O

 Vistos.

1. FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA propôs a presente 

ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de AGNALDO ROBERTO 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 137), o patrono do exequente 

quedou-se inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão 

de fls. 138.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332538 Nr: 1252-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON JUNIOR FERRAZ LOURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 61, intime-se a parte exequente, a 
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fim de que informe o endereço do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para o cumprimento do mandado de citação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 427741 Nr: 26088-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE DO CARMO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO HONDA S/A propôs a presente ação de Execução de Título 

Extrajudicial em face de ELIZABETE DO CARMO SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 73.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 75), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444976 Nr: 13811-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN LEBELEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.218, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401

 Vistos.

1. BANCO BRADESCO S/A propôs a presente ação de Execução de Título 

Extrajudicial em face de CRISTIAN LEBELEIN, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 51.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 53), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440732 Nr: 7161-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDIVIEZO BALDIVIEZO & SILVA LTDA ME, 

CARLOS ALBERTO BALDIVIEZO, MAURO SOUZA BALDIVIEZO, MARCIA 

FLORIZIA DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO A. SANTOS - OAB: 

20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 73, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416348 Nr: 20107-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEIR ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO HONDA S/A propôs a presente ação de Execução de Título 

Extrajudicial em face de JOCEIR ALVES DA COSTA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 63.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 65), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 376059 Nr: 23806-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SANTOS DE ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Damas Filho - 

OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO VOLKSWAGEM S/A propôs a presente ação de Execução de 

Título Extrajudicial em face de JOSÉ SANTOS DE ANUNCIAÇÃO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 128.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 130), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 443194 Nr: 8445-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANIR QUADRA CEZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO HONDA S/A propôs a presente ação de Execução de Título 

Extrajudicial em face de EDVANIR QUADRA CEZARIO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fl. 72.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos (fl. 74), não podendo, assim, o feito, ficar aguardando 

indefinidamente a sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416309 Nr: 20073-82.2015.811.0002

 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): ILISELMA TOBIAS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Em atenção ao pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 

ação executiva realizada pelo autor (fls. 42/43), tenho que não é passível 

de deferimento na atual fase em que se encontra o processo, cuja 

triangularização já se aperfeiçoou com a citação do requerido nos autos 

(fls. 33).

2. Sobre o tema trago o entendimento emanado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, in verbis.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO 

FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – CITAÇÃO AINDA NÃO 

REALIZADA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO 

PROVIDO.Perfeitamente cabível a conversão de ação de busca e 

apreensão em ação de execução antes de realizada a citação. 

Precedentes jurisprudenciais de Tribunais Pátrios: (TJRS – 13ª Câmara 

Cível – RAI nº 70059964502 – Relator: Mário Crespo Brum – DJ 

03/06/2014); (TJMG – Agravo de Instrumento-CV 1.0024.13.304852-0/001 

0695590-30.2014.8.13.0000(1) – Relator: Des. Márcio Idalmo Santos 

Miranda – 9ª Câmara Cível – julgado em 26/5/2015 – publicado em 

19/6/2015).

(AI 14184/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015)

3. Diante do exposto, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste nos autos requerendo o que entender necessário para o 

deslinde da ação e, em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor 

para que dê andamento ao feito, manifestando seu interesse no 

prosseguimento do feito, no mesmo prazo, sob pena de extinção (CPC, art. 

485, § 1º).

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 417533 Nr: 20765-81.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO VENICIUS DE BARROS MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tratando-se de sentença sem resolução do mérito e, atento ao que 

dispõe o art. 485, § 7º do CPC, em juízo de retratação, mantenho a 

sentença tal como lançada.

2. Na sequência, considerando que não houve a angularização 

processual, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do 

CPC.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387168 Nr: 3401-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO PODER LEGISLATIVO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CREDILEGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA MELISSA ALVES LIRA 

RANGEL - OAB:OABMT10144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GIOVANNI BEZERRA - 

OAB:23025/O

 6. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada, 

mantendo irretocável a decisão que concedeu a penhora de 30% (trinta 

por cento) dos rendimentos liquidos do executado.7. Determino para que a 

senhora Gestora realize a consulta do extrato dos eventuais valores 

depositados/transferidos nos autos, procedendo, se necessário, a sua 

vinculação.8. Após, intime-se o exequente para que no prazo de 5 dias 

pugne pelo que entender necessário para transferência dos valores.9. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 235262 Nr: 15240-31.2009.811.0002

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO BRITO DEDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WAGNER RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:226.132 OAB/SP, JOSE MARTINS - OAB:OAB/SP 

84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Renove-se a intimação de fls. 107 eis que houve pedido de publicação 

das decisões em nome dos patronos descritos no pedido de fls. 106.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 403712 Nr: 13285-52.2015.811.0002

 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: ESPÓLIO DE DEVALMIR SANCHES, MARGARIDA 

FRANCISCO MARQUES SANCHES, HILTON MARQUES SANCHES, 

MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES, ALEXANDRE FIGUEIREDO 

SANCHES, GMS, ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, 

PANAMERICANA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.294, KELLY MARCELA MAJOR - OAB:11941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20.332-A OAB-MT, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A

 Vistos.
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1. Considerando a apresentação dos documentos solicitados pelo 

Ministério Público, conforme se verifica em fls. 478/486, dêem-se vistas ao 

douto Promotor de Justiça.

2. Com a devolução do processo, concedo às partes o prazo de 5 dias 

para que pugnem pelo que entenderem necessário.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317538 Nr: 13900-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

- OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275593 Nr: 18908-39.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÓGICA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, JOSE MARIA CERQUEIRA, PAULO ROBERTO COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290160 Nr: 9751-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO J O SOBRADIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, NATHÁLIA 

GONÇALVES DE MACEDO CARVALHO - OAB:OAB/SP 287894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235262 Nr: 15240-31.2009.811.0002

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO BRITO DEDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WAGNER RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:226.132 OAB/SP, JOSE MARTINS - OAB:OAB/SP 

84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 08/08/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10315, de 13/08/2018 e publicado no dia 

14/08/2018, não constou o nome dos patronos da parte Requerente, 

desse modo, remeto a nova intimação para conhecimento da Decisão, cujo 

teor é: "Vistos.

.

1. Defiro a dilação do prazo requerido pela parte.

 2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor o quanto necessário para o 

devido prosseguimento ao feito.

3. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294106 Nr: 14185-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

CONFIANÇA LTDA - ME, WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa advinda da 

Carta Precatória devidamente cumprida.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 457 de 458



Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038529/11/2018 Página 458 de 458



Disponibilizado - 29/11/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10385 Caderno de Anexos - 1 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 
PORTARIA Nº. 572/2018-GRHFC 

  
A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na Central 
de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o expediente no mês de DEZEMBRO/2018, na 
forma abaixo discriminada. 
 

 

03/dez 

Fabíola de Cassia Siquinelli  

04/dez 

Antônio Jarbas Gomes Carvalho 
Geraldo Araújo de Medeiros  Dikson Tsuyoshi Minami 
Leôncio Francisco Miranda da Silva  Eliete Gomes Rondon Faria 
Roney Cezar Miranda de Carvalho  Fany Ribeiro de Aquino 
Vladimir da Mota Oliveira  Rita de Cássia Borges Nohama Nunes 
Wendel Lacerda de Oliveira  Rosilene Duarte Sigarini Mendonça 

  
    

05/dez 

Eder Gomes de Moura  

06/dez 

Ademilton Batista Gomes  
Herdelice Cruz do Nascimento  Benedito José de Magalhães 
Martha Ribeiro Ens Fernandes  Gézica Pereira Ramos de Oliveira 
Naldo Luiz da Silva  João de Deus Nunes 
Paulo Rodrigues Ferreira Filho  Júlio Oriovaldo Ferreira Lopes 
Sirley Pereira Gonçalves Montanha  Luziete Alves da Cunha Moraes 

  
    

07/dez 

Carlos Renato Leite Salema  

10/dez 

Amauri José Elias 
José Wilson Gonçalves Tavares  Cleide Vargas de Castilho 
Lourenço Nunes de Siqueira  Douglas Cardoso de Oilveira 
Manoela Vital Rodrigues  Isabela Brito Lisboa 
Maurício Dellafina  João Costa de Souza 
Silvana Pavarine de Sá Velasques  Maria Dolores Aragão Primcka 

 
 

11/dez 

Cleomar Cristina Dalexandre  

12/dez 

Alexandre Girard Ribeiro da Silva  
Edson Miguel da Silva Barbosa  Andrea Cristina Carvalho dos Santos 
Lucy Jesus dos Santos  Fabiano Ferreira da Silva 
Maisa Ribeiro de Assis  Lucas Gabriel Gomes Peixoto  
Marcelo da Costa Marques Freire  Sebastião Rodrigues de Souza Junior 
Paulo César Teixeira  Selma Dias Martins 
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13/dez 

Anselmo Noronha de Oliveira  

14/dez 

Altair Rodrigues de Souza 
Jamil Aloide de Souza  Amilson Miguel da Silva 
Louriley Reis dos Santos  Diego Benedito Silva de Moraes 
Miguel Carlos Tadeu Atala  Philipe de Paula da Silva Pinho 
Regis Lisboa Rodrigues  Ronaldo Alves Correa 
Vera Lúcia Maria de Araújo  Simone Vieira Ormonde 

     

17/dez 

Ademilton Batista Gomes   

18/dez 

Carlos Renato Leite Salema 
Benedito José de Magalhães  José Wilson Gonçalves Tavares 
Gézica Pereira Ramos de Oliveira  Lourenço Nunes de Siqueira 
João de Deus Nunes  Manoela Vital Rodrigues 
Júlio Oriovaldo Ferreira Lopes  Maurício Dellafina 
Luziete Alves da Cunha Moraes  Silvana Pavarine de Sá Velasques 

 

19/dez 

David Ruelis 
Gilson Ernesto Carvalho Gomes 
Luis Carlos Monteiro dos Santos 
Márcia Kohlhase Roda 
Thiago Francisco de Campos 
Wilson Wagner Pereira Cardoso de Souza 

 

 
Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão permanecer na Central de 
Mandados, durante o expediente normal do Foro. 

 
Art. 3º - A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 
no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
Art. 4º - A Gestora da Central de Mandados deverá afixar a Portaria em local visível para que os 
Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail 
funcional. 

 
Art. 5º - A escala diária de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central de 
Mandados, caso haja necessidade, desde que devidamente justificada.  

 
Art. 6º - Nos casos de ausência justificada ou injustificada do Oficial de Justiça para 
cumprimento do plantão diário, não havendo troca ou substituição entre eles, fica imediatamente 
escalado o Oficial do dia subsequente, na ordem da escala de plantão. 

 
Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 
Cuiabá, 28 de novembro de 2018. 

 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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